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DONANTES DEL FONDO DE ADQUI
SICION DEL LOCAL EN PROPIEDAD  
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Suma anterior .......... 309.625,—
Paco kaj Am o ... ...................... SOO,—
J. M. P iquero M u n iz ............. SOO,—
Marina Piquero ....................... SOO,—
A ntonio R ibeiro (500 escu 

d os) ...........................................  1.100,—
C lem entina T r a n q u e .............  SOO,—
A ntonio Gam boa .....................  10.000,—
Bilbao-a H EF-m em bro .........  500,—
Gerardo Flores ........................ 5.000,—

Total ..............................  328.225,—
M adrid, 20 de septiem bre de 1974. 

Gerardo Flores 
T esorero de FI.E.F.

NUEVO DUMVIVA MEMBRO DE HEF  
N." 13. Luis H ernández G arcia (núm e

ro 1.767).

dezinas k a re s p o n d i
RUMANUJO. — B rasov, M ircea eei 

B atrah  HR° 39 S lok  51, ap. 26, S-ro 
S tefan  M inai deziras korespondi kun  
hispanaj esperan tist(in )o .

CEĤOSLOVAKUJO. —  okr. B . Bustri- 
ca, Tajch 19, 97651 H orná Lehota, 
S-ro A. G om baszogi deziras kores
pondi kun h ispanaj esperan tistoj.

HISPANUJO. — Badalona (B arcelona), 
str. N ápoles, n." 27-2.°-3.“, Sro. Gus
tavo O. Cifrián deziras korespondi 
kun esperantistoj e l diversaj landoj.

HISPANUJO. — Las Palm as de Gran 
Canaria, str. León y C astillo, n.° 359, 
viv. 12, Sro. M anuel R odriguez Sán
chez deziras korespondi kun esperan
tistoj e l d iversaj landoj.

HUNGARUJO. —  4026 D ebrecen, H at
van u.l.VII.LH .II.2, Fino. Tarcsai 
K atalin  deziras korespondi kun h is
panaj esperan tistoj.

ĈEKOSLOVAKUJO. —  79845 Suchdol, 
u. Prostéjora, Sro. M otálek Bedvich  
deziras korespondi kun h ispanaj es
perantistoj.
A noncetojn k ies adreso ne estas  

I klare skribita, m i ne aperigas. Do bon
volu  skribi preslitere aŭ tajpe.
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N I A  X X X I V a H I S P A N A  K O N G R E S O  D E  E S P E R A N T O  E N  V A L L A D O L ID

Okazis la X X X IV .a H ispana K ongreso  
de E speranto. De la  18a ĝ is la  23a de 
ju lio , ĉirkaŭ 300 esperantistoj alvenin
taj de ĉiuj latitudoj de la D uoninsulo, 
kunvenis en V alladolid . Verdire, la kon
greso okazis de la  18a ĝis la  2 2 \ sed, 
k iel p ostkongresa  ek sk urso , la  23-an, 
in v itite  de la Provinca K onsilantaro, 
la  kongresanoj ĝuis tre in teresan  eks
kurson tra  la  "Ruta Juan de A ustria”.

Ĵaŭdon, 18-an
La A kceptejo funkciis en  la sidejo  

de la  Esperanto-G rupo de V alladolid , 
kiu ludis la ro lon  de K ongresejo  kvan
kam  la ĉefaj aranĝoj okazis en  diversaj 
gravaj salonoj su fiĉe proksim aj unu de 
la alia. T iam aniere la  LKK klopodis 
in form i k iel eb le efik e  la  eksteran  pu
b likon  pri la In ternacia  Lingvo kaj la  
K ongreso.

Dum  la tu ta  tago m em broj de la LKK 
kaj helpantoj d ejoris en  la  K ongresejo  
kie oni liveris la  dokum entojn  kaj kie 
ankaŭ funkciis la  libroservo.

Je la 18a okazis kunveno de HEJS  
kaj je  la 23a en  la Salono "Lando C lub” 
okazis la Junulara Balo kaj e lek to  de 
"Fraŭlino E speran to”; la decido trafis

nian sam ideaninon  C arm ela Palacios, 
de B ilbao, k iu  gajnis la balotad on  pro  
sia  beleco  kaj sim patio , kaj kom pre
neble, pro sia  esperan tisteco . La festo  
daŭris ĝis tre m alfrue kaj la  partopre
nintoj ĝuis tre am uzan etoson .

V endredon, la 19-an
Je la 10a ĉiuj kolek tiĝ is en  la  preĝejo  

"Nia S injorino de la  Paco" por parto
preni la M eson en  E speranto. Celebris 
kaj predik is en  la In ternacia  Lingvo, 
Pastro Jonás Castro.

Je la 12“ en  Salono B orja  okazis la  
Solena M alferm o de la  K ongreso. Pre
zid is Lia E kscelenco Sro. José E stévez  
M éndez, P rovincestro de V alladolid , 
akom panis lin  ĉe  la  prezida tablo  la 
V icurbestro M oŝto Sro. E m ilio  M artin  
Calero; la Prezidanto de H ispana E spe
ranto-F ederado, Sro. A ngel Figuerola  
Auque; la  Provinca D elegito  de la Mi
n isterio  pri In form ado kaj Turism o, 
Sro. Carm elo R om ero Andrés; la  Pro
vinca D elegito  de la M inisterio  pri Edu
kado kaj Sciencoj, Sro. M anuel López 
Rodriguez; la Prezidanto d e la  Loka 
K ongresa K om itato , Sro. M ariano Can- 
ta lapiedra N ieto , kaj ceteraj m em broj

Post la Mezo, Liaj Mostoj la Provincestro, la Policestro kaj la Provinca Delegito de la Ministerio 
pri Edukado kaj Sciencoj babilas kun la kongresanoj.
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de la estraro  d e H .E.F. kaj de la L.K.K.

K iel sekretario  fun kciis la  sekretario  
de la  H ispana Esperanto-Federacio, 
Sro. G onzález Aboin.

La Prezidanto de la  LKK per tre 
afablaj kaj sim patiaj vortoj, bonve
n ig is la  k ongresanojn  kaj deziris p lenan  
su kceson  a l la  K ongreso kaj agrablan  
restadon  al ĉ iu j.

La Sekretario  leg is kelkajn  ricev i
tajn  salu tojn . S ekvis la salu toj de 
eksterlandaj sam ideanoj, Sro. Freitas  
e l P ortugalujo  in v itis  al partopreno en  
la  venontjara  K ongreso de E speranto  
en  s ia  lando. Tuj sekve sa lu tis  la 
reprezentanton de Sekcioj kaj Grupoj 
aligintaj al H ispana Esperanto-Federa
cio. F erm is tiun  vicon  da salu toj Ro
berto  Canet C astello , ĉarm a infano, kiu  
per flua  kaj bone prononcata E spe
ranto, sa lu tis  n om e de la  E speranton  
parolantaj infanoj en  H ispanujo. Ton
dran ap laŭdadon  li aŭskultis je  la fino.

La P rezidanto de H.E.F., Sro. Angel 
Figuerola Auque faris la inaŭguran  
paroladon.

Unue li dankis al ĉiuj aŭtoritatu loj 
la honoron, kiun ili faris al n ia Kon
greso per siaj prestiĝaj nom oj en  la 
H onora K om itato, kaj kiun ili faras 
nun ĉeestan te  persone aŭ per repre
zentanto en nia Solena Inaŭguro. Poste

li espr im is sian  ĝojon  pro la  fak to  ke  
ni denove kongresas en  V alladolid . Li 
resu m is la  belecon  kaj in tereson  d e la

Rodolfo Canet Castelló salutas la 
Kongreson.
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urbo rilate a l h istorio , arto  kaj kulturo, 
kio kune kun la  grava kaj m oderna  
industrio  k on sistigas la  nuntem pan pro
gresigan urbon, k iu  n in  gastigas.

Dum sia parolado, n ia  Prezidanto re
lie fig is  la gravecon  d e la d isvastigo  de 
E speranto k iel in tem a c ia  lingvo, nura  
so lvo  por la  lingva problem o.

S ekvis kuraĝigaj vortoj de Lia E ks
celenco  Sro. José E stévez M éndez, kiu  
per sincera esp eran tisteca  paroladeto  
esprim is sian  konfidon  al la  E speranta  
M ovado, augurante al ĝi p lenan  sukce
son. Fine, li dek laris inaŭgurita la 
Kongreson.

Ciuj parolin toj e s tis  varm e aplaŭdita!. 
Per kantado de "La Espero" fin iĝis la 
solenaĵo.

S-ro José 
María González 
Aboto, sekreta
rio de H.E.F., 
ĉijara kongresa 
preleganto e n 
Esperanto.

aplaŭdis je  la fino. La prelego okazis 
en sa lono  de la Provinca Ŝparkaso.

Je la 16a, en  salono de la Populara  
Ŝparkaso, okazis laborkunsido de la  
E straro de H.E.F. kun la delegitoj de 
Sekcioj kaj Grupoj. D um  la kunsido  
on i studis kaj deta le pritraktis ĉiujn  
punktojn  de la  tagordo por la  Ĝene
rala K unveno de la  H ispana Esperanto- 
F ed erado, kaj ceterajn  proponojn  de la  
kunsidantoj kaj de aliaj federacianoj, 
kiuj sendis ilin  skribe. Ĉar es tis  pluraj 
la proponoj ricev itaj, la  kunsido  daŭris 
ĝis la 19,45a. In tertem pe en apartaj sa
lonoj okazis fakaj kunvenoj kaj labor
kunsidoj.

Je la 20a preleg is en  E speranto Sro. 
José M.a G onzález Aboni pri la  tem o: 
'E voluo de la  lingvo E speran to”. La 
preleganto prezen tis detalan  studon  de 
la Internacia L ingvo de ĝia kom enco  
ĝis la nuntem po. La aŭskultantoj

Ferm is la program on de tiu  tago rava 
koncerto  en  Salono B orja. "Coral V alli
so le ta n a ”, k iun d irektas M ajstro Carlos 
Barrasa, estas trupo de sesdeko da 
gekantistoj, kiuj tuj m irig is n in  pro 
la agordeco kaj harm onieco de siaj 
voĉoj. La kantado es tis  ekzakta en sia  
beleco; unu kanzono sekvis la alian  
ĉiam  p li kaj p li precize kaj a lloge kaj 
je la fino  ili kantis n ian  h im non en  
E speranto. Tondra aplaŭdado prem iis  
la laboron de "Coral V a lliso letan a”.

Sabaton, la  20-an
Je la 9a okazis turism a rondveturo  

tra la urbo kun  v izito  al p lej gravaj 
vid indaĵoj: K atedralo, M uzeo, U niver
sita to ... m i ne citas ĉ iu jn  ĉar m i ne
n iam  finos; V alladolid  e s ta s  vera  juve
lu jo  de plej artaj trezoroj. La vizito  
daŭris ĝ is posttagm eze.
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Je la 17“, en  la  K ongresejo ok azis la 
kutim a ekzam enado. M ultaj gesam i
deanoj v o lis  trapasi la  provon. Aparte 
oni in form os pri la rezulto.

Je la 16* en  sa lono  de la Populara  
ŝp a rk a so  okazis in form a kunsido pri 
Ia U niversala E speranto-A socio. Cin 
prezid is la D elegito  de UEA en  V alla
dolid , Sro. A ntonio Gam boa.

Sro. R am ón Jim énez, de B arcelona  
sa lu tis  la  kunsidantojn  nom e de la 
Ĉ efdelegito de U.E.A. en H ispanujo, 
Sro. Luis H ernández Izai.

Pro neeb la  ĉeesto  de la Prezidanto  
de H.E.F., Fino. Inés Gastón in form is  
pri la konsisto  de U.E.A. kaj ĝia funk
ciado. Kaj, ankaŭ pri la kam panjo de 
in sidoj, m ensogoj kaj kalum nioj fare  
de grupo apartenanta al d ifin ita  p oli
tika partio en in terkonsento kun la 
estraro de TEJO por faligi Dron. La
penna de la Prezidanteco de la A socio, 
ĉar li defendas la neŭtralecon  en U.E.A., 
kio ne in teresas al tiu  partio nek al la 
gvidantoj de TEJO kaj ceteraj in tri
gantoj. Sekvis tre v ig la  forum o, kaj 
ĉiuj k onsentis ke neŭtraleco estas nepra 
bazo por U niversala Esperanto-A socio  
kaj Dro. Lapenna la neanstataŭebla  
Prezidanto de Ia U niversala A socio pro 
sia kapablo, p restiĝo  kaj sindediĉo.

Je la  20', Dro. Fernando de la Puente  
prelegis en la h ispana lingvo pri “E spe
ranto y el com prom iso  tem poral".

Li k om encis sian d isertacion  per pre
zentado de kio esta s  aŭ kio devas esti 
—laŭ lia  op inio—  Esperanto, kaj kio  
estas aŭ kio devas esti —ankaŭ laŭ lia

opinio—  Ia p ortem pa kom prom iso. Por 
tio, li d ifinas E speranton , ne nur kiel 
sim pla, neŭtrala lingvo in ternacia  kiu  
faciligas la  in terkom preniĝon  de ĉiuj 
hom oj, sed  k iel portanto  de la  viviga  
sp irito , —de ni nom ata  in terna ideo—  
kiun ĝia  kreinto D ro. Z am enhof in sp i
ris, por ke ĝ i e s tu  p erilo  de paco  
kaj am o inter ĉiuj hom oj.

R ilate la portem pan kom prom ison  li 
ĝin d ifinas k iel seriozan  kom prom ison  
por atingi la rangaltigon  de la  m ondo, 
laborante ĉiu laŭ  siaj eb lecoj ĝ is atingi 
ke la  hom o estu  liberigita  de ĉio, kio  
reprezentas m alpliigon  de liaj d igno kaj 
libereco.

En la pratem po, — li d iris— la krista
noj sekvis vertikalan  lin ion  rila te  al 
Dio, ili serĉis nur sian  personan  
savon. Post la II* V atikana Kon
cilio  aperas la  m ankanta horizon
tala  lin io  nepre necesa, por kune 
kun tiu  vertikala form i la krucon, sig
nalon  de la kristano. Tiu horizontala
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lin io  k onsistas e l an io  al a liu lo, frato  
nia, pri k iu  ni devas in teresiĝ i kaj 
kies prob lem ojn  ni devas kunvivi. Ĉi 
tiu kristana laboro p lene koincidas kun  
la vojo  sign ita  de Dro. Zam enhof; kris
tanoj kaj esperan tisto j devas kune 
trairi ĉi tiun  vojon .

Unu el niaj ĉefaj taskoj —li d iras—  
estas prom ocii la  Justicon  en  la  m ondo, 
laborante laŭ  niaj eb lecoj por korekti 
la m alju staĵojn . Tuj sekve, la  prele
ganto prezentas sian  op in ion  kontraŭ  
perforto, pri k iu  li d iras ke ĝi ne estas  
kristana nek esperantista , ĉar perforto  
generas m alam on, kaj sam e E speranto  
kiel K ristanism o baziĝas sur am o.

Li kulpas pri la konstanta  skalado de 
perforto  la  nun tem p an  vivon; ĉio  en  
la  m ondo (k ino, telev ido , jurnalaro, eĉ  
infanaj revuoj kaj lu d ilo j) estas sen
ĉesa  sem o al perforto .

N untem pe, — li d iras— oni parolas 
pri ŝanĝo de strukturoj pro  ĝia m al
justeco , kaj m i m in  dem andas ĉu  la  
strukturoj m albon igas la  hom on  aŭ ĉu  
Ia hom o m alju stigas la  strukturojn . La 
sperto  lern igas nin, ke ŝanĝoj en  la  
strukturoj, se  n e ek zistas sam tem paj 
m ensaj ŝanĝoj en la  h om o nur kaŭzas 
novajn m alju staĵojn .

Fine li studas la  d iversajn  hom ajn  
m alvirtojn, kiuj kaŭzas m aljustaĵojn  
kaj kiuj nepre, oni devas korekti, kaj 
Ii m encias kelkajn  e l ili: Troa deziro  
de profito; m onavideca sp irito; starigi 
kiel absolutajn  valorojn , kom forton, 
egoism on  kaj lukson; vantem o pri 
posedo de ob jektoj elm ontrantaj riĉe
con kai povon; m albonuzo de privata  
posedaĵo kiu devas esti je  la servo de 
la kom unum o per tan tiem o en  la entre
preno al adm in istrantoj, tekn ik istoj kaj 
laboristoj; am bicio  pri rego kaj trouzo  
de povo; ek sp luatado  de enm igrintaj 
laboristoj, d e m alfortu lo j, m alriĉuloj 
kai m alkleruloj; s in  p ro fiti de influoj 
kaj rekom endoj, m alv irto  m alfacile  
forigebla; m a lestim o  al la  hom a v ivo  
(m ortpuno, lega liz ita  aborto, sekvestroj , 
terorism o, ktp.); supereco de la  arm ilaj 
elspezoj super tiu i kontraŭ m alsato, 
ktp. Por korekti tiu jn  m alvirtojn  oni 
devas kom enci de ni m em , unue, ne 
sekvante la facilan  vojon  lasi ke estu  
la aliaj kiuj sin  p libonigu  kaj laboru. 
Kaj, poste , sem an te  ĉ i tiu jn  principojn, 
kune kun la hom aram a sp irito  de 
Zam enhof, k iun enhavas la "interna 
id eo ”. Kaj, k iam  la hom o ne plu  estu

lupo por la h om o kaj li  in teresiĝos  
pli pri a liu lo  o l pri s i m em , tiam  esto s  
tem po por starigo  de ek on om iaj, sociaj 
kaj p olitika i strukturoj justaj kaj libe
rigaj de ĉ ie s  sk laveco  m ateria la  kaj 
m orala, k io eb ligos k e Justico , Vero, 
Libereco, Paco kaj A m o regos en  la 
m ondo.

Tondran aplaŭdadon li aŭ sku ltis je  
la fino, kaj li devis respondi p lurajn  
dem andojn  de la  ĉeestan toj.

D im anĉon, la 21-an
Tuttaga ekskurso al Salam anca. La 

aŭtobusoj startis  je  la  9a por alveni 
al Salam anca je  la 10,30a-. Tie n in  aten
dis niaj sam ideanoj gesin joroj Gastón.

Ĵus alveninte ni k o lek tiĝ is en  la  
“C lerecía”, unu e l la  p lej belaj m onu
m entoj de ĉi tiu  arta urbo. Ĝia .kons
truado kom enciĝ is en  1617 kaj fin iĝ is  
en  1750. E n ĝia  preĝejo  okazis la  M eso  
en  Esperanto; ĝin  ce lebris kaj predik is  
en  la  In ternacia  Lingvo, P astro  Jonás 
C astro. La nom bra pub liko h avis oka
zon k onstati k e E speranto  estas prak
tika, v ivanta lingvo.

Grupeto da kongresanoj antaŭ la Katedralo de 
Salamanca.
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Jus alveninte al 
Salamanca, kelkaj 
ekskursantoj pozas 
por «Boletín» antaŭ 
la pordo de la 
«Clerecía».

A ntaŭ la  tagm anĝo ni v iz itis  la  "fiesta cam pera". La alveno de la  taŭ- 
urbon; m i n e parolos pri ĝia b eleco  ridoj en  ĉi tiu  okazo, sed  taŭroj en  
kaj in tereso  ĉa r  en  la  antaŭa num ero aliaj, esta s  laŭ m ia  p laĉo  la  p lej bela  
de BO LETIN  aperis artikoleto  p ri ĝi. parto  de tiaj festo j kvankam  ĝenerale, 
K rom e, Sa lam anca  esta s m ondkonata ili ĉiam  estas gajaj kaj am uzaj. D um  
urbo. la festo  niaj gesam ideanoj p ovis elprovi

sian  kuraĝon kaj arton  antaŭ  la  besto , 
Je la 5a p osttagm eze, per aŭ tobusoj kom preneble ne m ortigante ĝin . E stis  

ni vetu ris a l R odasviejas k ie ok azis la jam  la 9a vespere k iam  ni reveturis

Lia Moŝto la Urbestro de Valladolid, S-ro Hernández Diez salutas la kongresanojn okaze de la
Oficiala Akcepto.
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La kongresanoj atente aŭskultas la salutvortojn de Lia Urbestra Mosto.

al V alladolid  ĝu inte tre b elan  kaj agra
blan ekskurson.

Lundon, la 22-an
Je la 9a, per aŭ tobusoj n i ir is  al fa

brikoj "IPAVASA", "NICA” kaj "CRUZ 
BLANCA”. Tre in teresa  es tis  la  v izito  
al tiuj fabrikoj, k ie tre  a fab le  akceptis  
nin kaj m ontris al n i la  d iversajn  
h alo jn  kie okazas la  fabrikado^ de la  
koncernaj produktoj; tek n ik istoj klari
g is al n i la  funkciadon  d e la  m aŝinoj 
kaj evoluon  de la  produktoj. P ost la  
vizitoj oni regalis n in  per bom bonoj 
kaj kajeretoj kun  bulkrajonoj en  la  
unua; a lum etoj kaj saketoj kun pro
duktaĵo de la  fabriko (n itrogena sterko) 
en la dua kaj per b iero  kaj m anĝetoj 
en la  lasta.

Je la 13,30a okazis la  O ficiala Akcepto  
en la  U rbodom o. E n la  n om o de la  
Urbo bonvenigis n in  Lia M oŝto la Ur
bestro  Sro. Ju lio  H ernández Diez; per 
tre sim patiaj vorto j, li deziris al ni 
feliĉan  restadon  en  V alladolid , kaj 
sukcesp lenan  K ongreson. R espondis al 
la U rbestra M oŝto la Prezidanto de
H.E.F., k iu  dank is la  a fab lecon  de ĉiuj 
kaj ded iĉis afab lajn  vortojn  al la urbo. 
Tuj sekve la  M agistrato de V alladolid  
regalis nin per lunĉo.

Je la  17a, en  Salono M ergalina de la  
U niversitato , okazis la  Ĝ enerala Kun
ven o  de la H ispana E speranto-Federa
d o .  En ĝi es tis  aprobitaj ĉiuj punktoj 
de la  tagordo. Sro. L iberto Puig, nom e  
de la  esperantistoj de L érida proponis 
tiun  urbon por okazigi la  XXXV-an  
H ispanan K ongreson d e E speranto. La 
propono es tis  unuanim e akceptita .

Aparte on i in form os pri la  decidoj 
kaj rezolucioj de la  Ĝ enerala K unveno  
kaj de la K ongreso.

Je la 2 0 \ en  sam a sa lon o  okazis la  
Ferm a K unsido de la  K ongreso. Prezi
d is la  Prezidanto de H.E.F., Sro. Angel 
Figuerola Auque, k iun akom panis la  
ceteraj estraranoj de n ia  F ederacio  
ĉeestantaj en  V alladolid , kaj m em broj 
de la Loka K ongresa K om itato .

La Prezidanto ferm is la  K ongreson  
kaj dankis ĉiu jn  kongresanojn  pro ilia  
ĉeesto  kaj kunlaboro. Per kantado de 
"La E sp ero” fin iĝ is la so lenaĵo .

Je la 22a okazis la  O ficiala Bankedo. 
P leniĝis la granda sa lon o  d e H otel 
Inglaterra, k ie ĉiuj k u n sid is ĉe  gaja  
kaj frata bankedo kun la espero  ren
konti n in  venontjare en  Lérida.



M ardon, 23-an
Je la  4a p osttagm eze startis  la  aŭto

busoj, kiuj konduk is la  kongresanojn  
tra la  n om ata  "Ruta Juan d e A ustria”. 
U nue ni h a ltis  en  v ilaĝo  C astrom onte  
por v iziti la gravan industrion  “CAS- 
TRO-VITA” (en boteligo  de m inerala  
akvo), k ie m ontrin te al n i ĉion  in te
resan oni donacis al n i m em origajn  
glasojn .

De tie, n i vetu ris ĝ is la  M onaĥejo  
"La Santa E sp in a” (La Sankta  D orno), 
tie l n om ata ĉar en  ĝ i ek zistas relikvujo  
entenanta dornon  de la  K rono de la  
Savinto. La fasado  de ĉ i tiu  m onaĥejo  
estas verko de V entura R odriguez kaj 
ĝi apartenas al la  X V IIIa jarcento. E n  
ĉi tiu  loko renkontiĝ is u nuafoje R eĝo  
Felipe la  I Ia kun sia  duonfrato  Juan  
de Austria. P ost v izito  de tiu  bela kaj

tom boj, kiuj en  ili konserviĝas, bone  
atestas pri ĝ ia  h istoria  graveco.

En M edina de R ioseco  ak cep tis nin  
m em broj de la  C entro p ri In iciativoj 
kaj T urism o "Ajujar”, kiuj akom panis  
nin kaj m ontris al n i la urbon; ni v izi
tis la preĝejon  Sankta M aria, k ies kons
truado kom enciĝis dum  la X V a jarcen 
to. La ĉefa  altaro estas verko de E ste
ban Jordá, ĝi apartenas al la  jaro 1590. 
Apartan m encion  m eritas la  kapelo de  
B enavente, tiel nom ata m em ore a l ĝ ia  
fond into  la  kavaliro D. A lvaro A lonso  
de B enavente, ĉ i  situ as ĉe  la  E vangelia  
flanko kaj p osedas orkoloran  volbon  
kun pen traĵo  reprezentanta la  lastan  
juĝon, verko de Jerónim o Corral.

P rom enante tra la  tipaj stratoj ni 
ĉiuj iris en la  sportejon , k ie on i afable

h istoria  M onaĥejo n i denove enbusiĝis  
por daŭrigi vo jon  ĝis V illagarcia de 
Cam pos, k ie dum  sia  in fanaĝo Juan de  
A ustria loĝ is  en  k aste lo  preskaŭ ne  
ekzistanta  nuntem pe. En ĉi tiu  vilaĝo  
estas v iz itinda  la  preĝejo , k ies fasado  
estas verko de Juan de N antes, kaj la  
ĉef-altaro e l a labastro  de Juan Sanz de 
T orrecilla (1579 j.).

Post p lia  veturado ni atingis la  ur
beton  M edina de R ioseco, unu  el la  plej 
gravaj agrokulturaj centroj de "Tierra 
de C am pos”; ĝ ia  portika  "Plaza M ayor” 
(Cefa P laco), la  preĝejoj de “Santiago”, 
"Santa M aria de M ediavilla”, “San  
F rancisco” kaj tiu  ded iĉita  al la Sankta  
Kruco, sam e k ie l serio  da  m onum entaj

kaj ĝen tile  invitis n in  al tipa k astilia  
vesperm anĝeto .

D ankinte la afablecon  kaj akcepton  
de la Centro pri In iciativoj kaj T urism o  
"Ajujar”, kaj tre kontentaj pro la  v id i
taj artm onum entoj, kaj la  afableco  
kiun oni m ontris al n i cie , n i reven is  
al V alladolid , k ie nia adiaŭo estis;

Cis revido venontjare en  Lérida!
Inés Gastón
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MEMORIA-RESUMEN DE LA LABOR REALIZADA POR LA FUNDACION  

■ESPERANTO" Y DEL ESTADO DE FO N D O S DE LA MI SMA

D urante e l año 1973, se  produjo un cam b io  en  e l seno  del Patronato de la  
Fundación  ESPERANTO.

Por cese  de D. G iordano M oya E scayola  en  la  Junta D irectiva de la  Federa
ción  E spañola de E speran to  y en  consecu en cia  d el P atronato de la  F undación  
ESPERANTO, pasó  a ocupar e l cargo de Patrono, e l d irectivo  de la  F ederación  
E spañola  de E speranto, D. Pedro N uez Pérez, con  d om icilio  en  B arcelona, ca lle  
M untaner, 216, l.°.

LABOR REALIZADA

Al igual que en  años an teriores, la  labor realizada por la  Fundación  E SPE 
RANTO, se ha centrado en la celebración  de un C oncurso Literario, al que  
podían  concurrir tod os los m iem bros de la  F ederación  E spañola  de E speranto, 
tan to  españoles com o extranjeros. E l tem a d el C oncurso fu e  un  cu en to  original. 
E l C oncurso fue anunciado  en el B oletín  de la  F ederación  E spañola  de E speranto.

Se recibieron se is  trabajos, habiendo resu ltad o  prem iados los sigu ien tes
señores:

1. er Prem io "Fundación E speran to”, G abriel M ora i Arana, de M anresa, 
España.

2. " Prem io "Sancho R eb u llid a”, V ilm os Benczik, de B udapest, H ungría.
Los prem ios estu v ieron  dotados: el 1." con  5.000 p eseta s m ás d ip lom a acre

d itativo, y  el 2.° con  2.000 p esetas m ás d ip lom a acred itativo.

ESTADO DE FONDOS

Durante el año 1973, el cap ital de la Fundación  ha aum entado en  nueve  
acciones de la Com pañía T elefón ica N acional de España, recib idas por p eque
ñas donaciones.

El legado dejado en testam ento  por doña E lisa  Ferrándiz, Vda. de C asanovas, 
continúa sin  haberse h echo  efectivo , por no haber vend ido todavía lo s  herede
ros la finca que responde al m ism o.

En Caja tiene la Fundación  3.969 p esetas correspond ien tes al 5 % d el saldo  
activo de la cuenta general de la F ederación  E spañola  de E speranto, año 1969, 
y de la cuenta del S erv icio  de libros, años 1970 y 1971.

Zaragoza, a trein ta  y uno de d iciem bre de 1973.

Firm ado: Inés Gastón 
S ecretaria  de la Fundación  ESPERANTO

Dos nuevos donativos hay que sum ar a los ya recib idos para la Fundación, 
esto s son  los sigu ientes: D. Jaim e B enito, de Zaragoza, 1.560 pesetas; D. Pedro  
Ruiz, de Zaragoza, 250 pesetas. Total recib ido en  1974: 18.090 pesetas.
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Ml MONOMO ILIN

R esponde al n ia alvoko aperinta en BOLETIN —m ajo-junio— ni ricievis res
pondon de ses  el n iaj m aljunaj sam ideanoj, k iuj m algraŭ sia  alta  aĝo konservas  
bonan posed on  d e E speranto, k io  sign ifas ke ili ankoraŭ es ta s  aktivaj m em broj 
de n ia  Federacio. N i honoru ilin , en  la  p ersono de la p lej m aljuna.

Li nask iĝis en  B añólas (G erona), la 10-an de aprilo 1887; do, en la sam a jaro  
kiam  n ask iĝ is E speranto, kaj li esperan tistiĝ is en la jaro  1909“ okaze de la
5.a U niversala K ongreso de E speranto okazinta en B arcelona.

Li tuj kom prenis la grandiozan m esaĝon  de la In ternacia  Lingvo kaj lia  
sesdekkvin jara  laboro por kaj per E speranto, estas pruvo de lia granda am o  
al n ia  idealo.

P rofesie, li e sta s  em erita  k om isiisto , k io  k ontaktig is lin  kun m ultaj p ersonoj, 
nu, es ta s  facile  kom prenebla ke lia  v ivo favore al E speranto es tis  tre ak tiva  en 
Ia propagando kaj in form ado pri ĝi. D um  la  3.a K ongreso de la  K ataluna E spe
rantista  F ederacio okazinta en O lot (G erona), en 1913, n ia  sam id ean o Sro. Aulina  
atingis d ip lom on d e P rofesoro de E speranto, en kongresa ekzam eno; de tiam , 
li ankaŭ sin  d ed iĉis al in struado de la lingvo, estan te fond into  de la tiam a  
G rupo “Esperanto-Amikaro".

P ost tiu  ĉi b iografieto  de sim pla hom o, vera ap osto lo  de E speranto, nia  
rekom endo, kvazaŭ m esaĝo por la  novaj esperantistoj: ke ili k lopodu  bone  
ellern i la  lingvon kaj sekvi la  ce lon  de ĝia glora kreinto Dro. Zam enhof por 
esti indaj p osteŭ loj de niaj P ioniroj.

Antaŭ la neeb leco  respondi ĉiu jn  leterojn  kaj i b ildkartojn  ricevitajn  post 
la okazigo  en  n ia  urbo de la X X X IV a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO, 
kun gratuloj pro ĝia sukceso, n i respondas ilin  pere de BO LETIN  kun  danko  
por la  afablaj sendintoj.

Ankaŭ ni deziras esprim i nian dankem on al ĉiuj, kiuj h elp is nin unuavice  
al la redaktorino de BOLETIN pro la konstanta  apogo, k iun ni ĉiam  trovis en  
la paĝoj de la organo de H.E.F. kaj p o ste  al ĉiuj esp eran tisto j, sp ecia le  al 
Centro de E speranto Sabadell, k iu  daŭre propagandis nian K ongreson kaj 
in form is pri ĝi.

K aj, p lej koran dankon al ĉiuj partopren intoj en  la  K ongreso. Via ĉeesto , 
krom  sukcesig i ĝin, pruvis al n i ke niaj k lopodoj ne e stis  vanaj.

Red.

D A N K E S P R I M O

L o k a  K o n g r e s a  K o m i t a t o
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30a INTERNACIA JUNULARA KONFERENCO

ĉ i  jare, la  tu tm onda esperanta junulara aranĝo, pro la  pretendo es ti k onsi
derata k iel serioza  afero, iĝ is k onferenco anstataŭ  kongreso.

Fakte, tia  es tis  aŭ povus esti. A ranĝita de germ anoj, do, supozeb le bone,
la  p lim ulton  e l la  program eroj konsistig is kulturaj kunvenoj de laborgrupoj
pri la  jenaj tem oj:

a) Junulara p o litiko  kaj in ternacia junulara interŝanĝo.
b) C ibernetiko kaj E speranto-instruado.
c) E lokventeco  kaj praktika eduko.
d) Edukado al paco.
e ) Problem oj de frem dlingva instruado.
f)  K ontraŭ-aŭtoritata edukado.

g) D idaktiko de naturscienca instruado.
h) Laborplano de T.E.J.O.
i) G rupdinam ika studrondo.

Do, tie l okazis, ke laborem uloj havis nur tem pon kunsid i, m anĝi kaj dorm i.

Se m i iom  p li klarigas, on i povas ankaŭ forstrek i la  tem p on  p or m anĝi, 
ĉar pro m anko de su fiĉa  nutraĵkvanto, m anĝo k on sistis  nur e l avida rigardo  
al m alplena telero. T io estis  ĉar m anĝado ja  ne esta s ku ltura  program ero. 
Feliĉe, kelkaj h ispanoj, bone konantaj kuirarton  kaj vivbezonon, p ro fitis  okazon  
por ne m orti pro m alsa to  per pretigado kaj koncerna krom m anĝado de bon
gustega "paella”, des p li b ongusta  pro la  dum  tagoj akum ulita  m alsato .

Nu, tem is pri tu tsem ajna  vera konferenco, ĉar nur kulturem uloj trovis  
kontentigon. La oficia laj distraj aranĝoj k on sistis  nur el du  b aloj kaj unu  
ekskurso kun m aldik iga program o kaj m alsek iga  vetero. Por ven on ta  I.J.K., 
vivu  la seriozeco!... sed  ne forgesu  junecon , d istron , k aj... m anĝon!

M i g u e l  A n g e l  A l t u n a

BIBLIOTECA-ARCHIVO DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE ESPERANTO

De nuevo h e de m anifestar m i agradecim iento a los que respond iendo a m i 
llam am iento en  BO LETIN de m ayo-junio, han enviado ejem plares de BOLETIN  
correspondiente a lo s núm eros que fa ltaban  para poder ser encuadernada la  
colección  com pleta .

E sta  vez, lo s am ables donantes han sido D. Luis H ernández Izai, de San  
Pablo de Ordal; D. José Guzmán Guzm án, de V alencia y D. V icente H ernández  
Llusera, de Sabadell. D espués de estos envíos ya solo  fa lta  en la co lección  el 
núm ero 15, correspond ien te al año 1950.

Mi agradecim ien to a los m encionados señores por su colaboración , así com o  
a la Sria. C lem entina Tranque, de V alladolid , que ha  enviado 150 p eseta s para  
ayuda de los gastos que esta  encuadernación  ocasione.

I n é s  G a s t ó n
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5 9 a U N I V E R S A L A  K O N G R E S O  DE E S P E R A N T O

La Prezidantaro de la Solena Inaŭguro de la Kongreso, duni la festparolado de la Prezidanto 
de U,E.A., Proi. Dro. Ivo Lapenna.

La okazigo de la 59a U niversala K on
greso de E speranto en  la  Kongres-Cen
tro H am burgo (CCH), unu el la  plej 
belaj kaj kom fortaj kongresejoj k iujn  
ni ĝu is laŭ longe de la jaroj, kaj la  
afab leco kaj bona servo de la  deĵo
rantoj en  la  g iĉetoj, ne kom p en sis la  
etoson  de ĉagreno kaj tr isto  k iu  ĝene
rale regis dum  la K ongreso.

K iam  en  la m onato m ajo, ek ster
landa sam ideano n in  v izitanta m ontris  
al m i E speranto tradukon de cirkulero  
subskrib ita  de Pavel R osa, prezidanto  
de AE SSR; inĝ. Fr. Svitak, ĉefdeleg ito  
de U.E.A. kaj Josef V itek, prezidanto  
de CEA, kaj d isdon ita  al ĉiuj delegitoj 
de UEA en ĈSSR. Afero: E lek to  de 
kom itatanoj “B ” por periodo 1974/77; 
m i preskaŭ  ne povis kredi k ion  m i 
legis:

"Ĉeĥa Esperanto-A socio kaj la 
A socio de E sperantistoj SSR  deziras 
ke la  b a lo to jn  partoprenu ĉiuj niaj 
d elegitoj de UEA (laŭ  la  Jarlibro  
1973), iliaj voĉoj validu  kaj k e la

elek tita j kom itatanoj de UEA kontri
buu kaj al niaj in teresoj kaj al 
in teresoj de ĉiuj E speranto-m ovadoj 
en socia lism aj ŝtatoj kaj certe  
ankaŭ al in teresoj de UEA. T ial ni 
rekom endas al v i kaj p etas v in  k iel 
d eleg ito jn  de niaj asocioj sekvi 
jenan  proceduron .”

Post konkretaj in strukcioj pri kiuj 
devas esti e lek titaj, k.t.p., ili finas:

"Per tiu  ĉi proceduro n i realigos  
kom unajn  in teresojn . N i denove  
atentigas, ke n e tem as pri v ia  pri
vata  opinio dum  voĉdonado, k iel 
tion  prezentas fo je  organoj de UEA, 
sed  pri n eceso  voĉdon i tie l, k iel tion  
bezonas organizaĵo, k iu  v ian  d ele
gitecon  aprobis. N i atendas vian  
discip linatan  ob eem on .”

K ion povas esperi UEA de K om itato  
k onsistan ta  p lejparte e l k om itatanoj, 
kiuj unue kontribuu  k a j  a l  s i a j  i n t e 
r e s o j  k a j  a l  i n t e r e s o j  d e  ĉ i u j  E s p e 
r a n t o - m o v a d o j  e n  s o c i a l i s m a j  ŝ t a t o j  
k a j  c e r t e  a n k a ŭ  a l  i n t e r e s o j  d e  V E A ;
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do, nur laste  al in teresoj de UEA?
Feliĉe la d elegitoj de UEA ne forge

sis la kam panjon kontraŭ neŭtraleco  
kaj sekve kontraŭ  n ia Prezidanto Proi. 
Dro. Ivo Lapenna, k iel b astiono  de  
neŭtraleco, kam panjo jam  kom encita  
en  la jaro 1969a; n ek  ankaŭ forgesis  
ke en la jaro  1970a, pro  kom unista  
kam panjo fare de Esperanton-parolan- 
taj partoprenantoj en  la  K ongreso de  
TEJO en Graz (A ŭ s t r io j ,  la  aŭstraj 
aŭtoritatoj forp elis de la  lando grupon  
da kongresanoj; nek  ankaŭ forgesis  
tiom  da kalum niaj kaj insidaj onidiroj 
kaj artikoloj k iu jn  ĉiuj, kiuj sekvas 
la Esperanto-m ovadon povis aŭdi kaj 
legi; sekve de tiuj neforgesitaj faktoj, 
en  la e lek to  de kom itatanoj "B", regis  
vere dem okratia  sp irito , kaj ne brua  
demokratio, k ies rezu lton  v i ĉiuj konas; 
Dro. Lapenna e s tis  e lek tita  per p li 
m ulte da voĉoj o l k iu  ajn  kandidato  
kaj ol k iam  ajn antaŭe, kaj sekvis  
ankaŭ kun granda p lim ulto  D ro. R égulo  
Pérez, Fino. M. V erm aas, Sro. Jean  
Thierry...

A lvenis la K ongreso, kaj dum  la  unua  
kunsido de la  K om itato , la e lek to  de 
kom itatanoj "C”. Mi n e ĉeestis  la  kun
sidon  ĉar m i ne apartenas al la  K om i
tato, sed, tuj a lven in te m i es tis  infor
m ita: Dro. Lapenna forlasas ĉion, la 
K om itat-kunsido estis  vera skandalo ... 
O rienteŭropaj esperan tisto j d iris al mi: 
ni estas ege ĉagren ita;, n i n e povis 
.supozi tiajn  okazin taĵojn , n iaj kom ita
tanoj ne p ovis lib ere voĉdon i ĉar k iel 
oni d iris al n i, en  la  e lek to  oni ne  
konsideris la  m erito jn  de la  kandidatoj, 
sed la in tereson  de la  partio . Mi trank
vilig is ilin, sendub le ili p en sis  al n ia  
am ikeco, kaj bedaŭris ke p ro  la  partio  
iliaj kom itatanoj ne p ov is voĉdon i m in. 
Mi estis  kand idatig ita  de Fino. V er
m aas kai kelkaj aliaj por kom itata
neco "C”.

K om preneble, ne so le  Ia orienteŭro- 
pai kom itatanoj kulpas pri la  vere 
naŭza agado antaŭ kaj dum  la K ongre
so; por ili E speranto estas nur ilo  kaj 
antaŭ ĉio ili devas obei la partion; 
m algraŭ tio, n i ne devas forgesi, ke 
krom  la germ ano Sro. M oritz, unu el 
la ĉefaj in trigantoj, dum  la  d iskutoj en  
Londono antaŭ tri iaroj, nur bulgaroj 
sin  esprim is aperte kontraŭ neŭtraleco, 
kaj nun, es tis  bulgara kom itatano  
Aleksiev, kiu gv id is la puĉon, kaj Sro. 
M oritz unu el la  a ltrud itaj kom itatanoj, 
( li n e atingis voĉo jn  k iel kom itatano  
“B ”), sed, sendube Ia p artio  nom is lin  
kom itatano “C”.

Laŭ m ia op in io , k iuj vere kulpas, 
esta s  grupeto da in trigantoj kaj kom 

plotantoj en okcidenteŭropaj Landaj 
A socioj, k ies fanfaronem o kaj fiereco  
estas 'tiaj, ke ili ne povis to ler i Ia 
prestiĝon  kaj kapablon de n ia  Prezi
danto, Proi. Dro. Ivo  Lapenna, kaj 
profitan te sian  favoran situ acion  inter
ne de la U niversala E speranto-m ovado, 
ili ne h ezitis uzi ĉiajn  p erilo jn  por faligi 
lin. Ili atingis sian  celon , sed  nun ne  
devas forgesi, ke perfid u lojn  on i ne 
bezonas, k iam  perfido estas jam  pa
sinta. Kaj, ankaŭ kulpas kiuj pro p oli
tika naiveco aŭ sim p le pro naiveco, 
facile fa lis en la reton  de la  kom plo
tintoj.

La Interkona V espero okazis en bela, 
granda salono de la  K ongresejo. 
"K varteto E speranto” e l T renĉin  (Ce- 
k oslovakujo), k lopodis gajig i la  etoson .

La S olen a  Inaŭguro e lsta r is  pro la  
nom bro da reprezentantoj de reg ista
roj. In ter ili  la K onsu leja  K anceliero  
Sro. Iñiguez, de H ispanujo. Specia lan  
m encion  m eritas la  reprezentanto de la  
M inisterio pri E ksterlandaj Aferoj de 
Israel kaj la Ĝ enerala K onsulo de 
U sono, kiuj sa lu tis en E speranto; sam e 
adresis bondezirojn  en  E speranto, Sro. 
E m ie  M onev, brita opozicia  m inistro  
pri kulturo kaj gvidanto de la  Grupo 
por E speranto en la B rita  Parlam ento, 
Dro. A. M enabene n om e de S ocia lista  
Internacio  kaj Ita la  S ocialdem okrata  
Partio, Sro. J. B erggreen  por Ia Skolta  
M onda O ficejo kaj Prof. V. P evsk i en  
la nom o de Tutm onda F ederacio  de 
S ciencistoj.

La ceteraj ŝtataj reprezentantoj paro
lis nacilingve kun sin sekva  traduko en 
E speranto.

K iel kutim e la so lenaĵo  es tis  dividita  
per m uzikaj paŭzoj.

Pro tre m ultaj o ficia laj salutantoj 
ne estis  tem po por la kutim aj salutoj 
de la delegitoj de la  Landa! A socioj, 
el 35 landoj; ili nur p ovis esti prezen
titaj al la kongresanoj. N om e de la 
In fankongreseto  alparolis du knabinoj.

La Solena Inaŭguro fin iĝ is per la 
Festparolado de la  Prezidanto de UEA, 
Proi. Dro. Ivo Lapenna. K iel kutim e  
ĝi estis  m ajstra  elm ontro de oratoreco. 
P ost superrigardo pri la h istorio  de la  
U niversalaj K ongresoj, om aĝo al la  
kongresa lando kaj p rituŝo  de la kon
gresa ĉeftem o, Dro. Lapenna deklaris 
ke dum  ĉi tiu  K ongreso, li re tir iĝos el 
ĉiuj siaj funkcioj en  la  U niversala  
Esperanto-A socio. Granda surprizo de 
la plej m ultaj kongresanoj kaŭzis em o
ciigan  m urm uradon kiu su b ite  trairis  
la sa lonon. Je la  fino la kongresanoj 
ek staris kaj dum  kelkaj m inutoj ovaciis
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al la  k on stru in to  d e la  m o d em a  UEA. 
K rom  la  ap laŭdoj, k lare aŭdigis frazoj 
kiel: N i vo las Lapenna. Lapenna kun  
ni. Lapenna, Lapenna, Lapenna...

Per kom u na kantado d e  “La Espero"  
fin iĝ is la  so lenaĵo .

Por la  unua fo jo , en  m iaj jaroj de 
esperan tistin o , ŝa jn is a l m i sensenca  
ĉi tiu  kunkantado d e n ia  h im n o  ĉar, 
jam  d e 1969a on i k lopod is, kaj la  k lo
podoj k u lm in is en  ĉ i tiu  kongreso ne
n iigi la  fratecan  sp iriton  k iun  Dro. 
Z am enhof in sp iris al E speranto kiam  
li ĝ in  kreis.

La prelegoj de I.S.U. es tis  ja  in tere
saj, ĉiuj prelegantoj e stis  varm e aplaŭ- 
ditaj, sed  la ovacio  ded iĉita a l Dro. 
Lapenna es tis  eksterordinara, ĝi akom 
panis lin  ĝ is la e liro  de la  salono; 
verdire, ĉ iu  in terveno  de Dro. Lapenna  
en  la  d iversaj kunvenoj e s tis  okazo, 
kiun la  p li m ultaj kongresanoj profi
tis por elm ontri sian  ligitecon , respek
ton kaj sim p ation  al li.

La bulgara Esperanto-Teatro prezen
tis la  verkon  "La Barbiro de S ev illa ” 
en  b onega  Esperanto-traduko de Sro. 
K in i D raĵev, la  geaktoroj lud is siajn  
rolojn  eksterord inare bone; entute, 
brila  T eatro-prezentado. V arm a aplaŭ
dado p rem iis la  laboron  de la  artistoj 
kaj de Sro. Draĵev. La “In ternacia  
V esp ero” laŭ  in form oj ricevitaj (m i ne  
povis ĝ in  ĉeesti), es tis  ja altvalora. N e 
tion  n i povas diri pri la  "Germana 
V esp ero”, ĝi n e m ulte  valoris, la  m uzi
kado de d iversaj ĉasistaj signaloj per  
trum petoj kaj ĉaskornoj estis  in teresa  
kaj la  m uzik istoj sin  prezentis bone  
vestita j per ĉasistaj uniform oj. Je la  
fino la  m uziko estis  ilu strita  per lum 
bildoj. Alia program ero estis  am atora  
tridekjara kantfioro, k iu  por la fino  de 
ĝia prezentado kantis m aristajn  kan
tojn en  E speranto kaj en la ham burga  
dialek to , kiuj en tuziasm igis la  pub li
kon, k iu  dum  la ripetaĵoj de la  kan
toj ba lanciĝ is dekstren-m aldekstren  laŭ  
la tak to  de la  kanto. Folk lora danc
grupo en  naciaj nordgerm anaj k ostu 
m oj p rezen tis tipan  germ anan dancon. 
La konata esperan tista  verk isto  _ Jean  
Forge leg is pri siaj rem em oroj, kaj fin is  
per dek lam ado el la verko de G oethe  
en  traduko de Zam enhof “Ifigen io  en  
Tam ido". La pub liko aplaŭdis je  la  
fino.

E k ster  la  o fic ia la  program o, dum  la  
K ongreso prezentiĝ is K alina Pienkie- 
w icz kaj Z bign iew  D obrzynski e l Var
sov io , lu dan te dupersonan teatraĵon  
"Proksim a n ek on ato” de A. Scibor- 
R ylski en  E speranto-traduko de Jerzy

Gruna. La pub liko a lte  fa k s is  tiun  kul
turan eventon  kaj en tuziasm e ap laŭdis  
la  geaktorojn.

La bankedo kaj b a lo  ok azis lundon  
vespere . P ost la  bankedo, ĉiuj kongre
sanoj ven is en  la  granda dancsalonon . 
Ludis la  m uzikon "K varteto E sp eran to” 
e l C ekoslovakujo, k iu  per siaj m uziko  
kaj kantoj bone gajig is ĉ iu jn  d istrajn  
aranĝojn. En agrabla a tm osfero  la  kon
gresanoj am uziĝis ĝ is noktom ezo.

En tiu  sam a tago okazis la O ficiala  
A kcepto. La V icurbestro  d e H am burgo, 
Dro. H. J. Seeler ak cep tis en  la  Urbo
dom o 200 in vitita jn  kongresanojn  el 
ĉiuj landoj reprezentitaj en  la  K ongre
so, el H ispanujo ĉeestis  la  sekretario  
de H.E.F., Sro. G onzález A boin kaj mi. 
La V icurbestro a lparolis al la  kongre  
sanoj. La U rbodom o de H am burgo, tre  
bela, esta s  ja v izitinda.

D im anĉon, je  la 5a p osttagm eze oka
zis Ekum ena D iservo. P artopren is en  
la L iturgio ok kongresantaj pastroj: 4 
protestantaj (luteranaj kaj reform ista j)  
kaj 4 katolikaj, ankaŭ partopren is ĝin  
du lokaj pastroj. La liturgion  gvid is  
la  prezidanto de I.K.U.E., p astro  F. 
Longoni e l Ita lu jo , k antis la  kantfioro  
de K.E.L.I., p astoro  A. B urkhardt el 
G erm anujo FR. gv id is la  k antojn  kaj 
pred ik is pastoro  G. B rinkm ann. M ult
nom braj kongresanoj partopren is ĝin.

K iel kutim e, okazis du Ĝeneralaj 
K unvenoj de UEA, la  tagordo de la 
unua konsistis  el tri punktoj: Salutoj 
de fakaj E speranto-organ izaĵoj; Ĝene
rala d iskuto pri la  raporto de la  E s
traro de UEA (laborjaro 1973/74); D is
kuto pri p lifortigo  de la Landaj E spe
ranto-Asocioj. P rezid is la kunvenon  
Proi. B. Popoviĉ.

S a lu tis 15 organizaĵoj. E nkondukis  
Ia d iskuton  de la  dua punkto de la  
tagordo la ĝenerala sekretario de UEA, 
Sro. Gunther B ecker, k iu  kom ence  
kaptis la  okazon anonci al la  kongre
sanaro, ke li devas retiriĝ i el siaj 
funkcioj en UEA. S am tem pe la  prezi
danto de UEA in form is la  kongresa
nojn, ke Sro. H arry \V. H olm es decid is  
eksiĝi el la honora prezidanteco de 
UEA en ligo kun la elek toj en  la K om i
tato. La m em braro elm on tris _ sian  
bedaŭron pro la  okazintaĵoj kaj sian  
respekton  kaj sim p ation  a l la  H onora  
P rezidanto de UEA, Sro. H o lm es kaj al 
la  Ĝ enerala Sekretario  Sro. B ecker. La 
diskuto  estis  tre  v ig la . Ĉar ĝ i daŭris 
tre longe, restis  nur tem po p or skiza  
enkonduko de la  tria  punkto, fare de 
la estrarano pri landaj kaj fakaj aso
cioj Dro. W erner B orm ann.
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E n la Dua Ĝ enerala K unveno d e  UEA  
on i pritraktis la  tem on: N aciism o  kaj 
in ternacia  kun laboro  en  la  nuntem pa  
m ondo. Prezid is la  kunvenon  Sro. Erik  
Carlén. P rezentis la  tem on  kaj enkon
dukis la d isk u ton  P roi. D ro. Ivo La
penna, k iu  resp ond is ĉ iu jn  dem andojn . 
Pro la in tereso  d e la  tem o  kaj la de
ziro ĝui unu  p lian  fo jon  la  lernigan  
oratorecon  d e D ro. Lapenna, la  nom bro  
de kunsidantoj e s tis  m ulte  p li alta  ĉ i
jare o l en  antaŭaj jaroj. La d iskuto  
kiu  sekvis la  enkondukan  paroladon  
ĉiam  revenis al term inolog ia  problem o, 
m algraŭ tio  on i n e su k cesis alveni al 
in terkonsenta d ifino  de Ia baza term i
naro.

F in inte la Ĝ enerala K unveno de UEA, 
Proi. Lapenna suriris denove la  po
d ion  por fari sian  adiaŭan paroladon  
per kiu li deziras ek sp lik i la  kaŭzojn, 
kiuj m otivas sian  decidon  ek siĝ i el 
ĉiuj siaj funkcioj en  UEA al la  m em 
braro de la asocio .

D ekom ence, P roi. Lapenna deklaris 
ke li n e vo la s fari k ian  ajn  m albonon  
al Esperanto; tu te  m ale, ĝ is m ia  m orto  
— li diris— m i d ed iĉos m iajn  fortojn  
al E speranto. Mi vo lon te  publik igus la  
kom pletan  paroladon  por k e v i estu  
bone in form itaj, —sed  bedaŭrinde m i 
ne sonbend ig is ĝin—  k io  es tis  klara  
bildo de la m anovroj de kelkaj uloj 
kom encitaj (a lm enaŭ  de m i konate) 
en  la jaro 1969a kaj kiuj kulm in is en  
ĉi tiu  K ongreso. P ost pluraj k langoj  
kaj kom entoj, Proi. Lapenna aldonis ke  
neniam  kaj nen ie li havas m alam ikojn  
krom  kelkaj en  la Esperanto-m ovado, 
sed  ke li p lue fidas, ke 95 °/o estas liaj 
am ikoj en UEA.

Li fin is per jenaj vortoj: “Mi do 
deziras danki tu tkore al ĉiuj, kun kiuj 
m i am ike kun laboris dum  m ultaj jaroj. 
S en  ilia  h elp o  UEA hodiaŭ  n e ekzistus. 
K iam  Z am enhof pro sim ilaj kaŭzoj 
estis  devigita  retiriĝ i en  K rakovo, li 
diris: "Vi n e p lu  v id os m in  antaŭ vi, 
vi v idos m in in ter  vi". Mi n e faros k iel 
Zam enhof, ĉar, kvankam  m i adm iras 
lian naturon, m i havas alian naturon, 
kaj m i ne h ontas pri m ia alia naturo. 
Mi do ne d iras al vi: "Vi ne p lu  vidos  
m in antaŭ v i”. Mi ne diros, ke vi vidos  
m in inter vi, sed  m i d iras al vi: “Koran  
dankon kaj ad iaŭ  por ĉiam!".

N ova ovacio  d e la  m em braro al sia  
Prezidanto; super la  tondra aplaŭdado  
daŭre aŭdiĝis: N i vo las Lapenna! La
penna kun ni! Lapenna kun ni! Lapenna  
kun n i!...

Dum  la kongresa sem ajno  okazis an
kaŭ: L aborkunsido de la  responde
culoj de Landaj A socioj por pritrakti

la  tem on: “K ion  fari kontraŭ  la  perdo  
d e m em broj?’’; D ebato p ri “Landaj re
vuoj en  E speran to  - ĉu  u tila j?”; Labor
kunsido d e la  A kadem io d e E speranto  
kaj de kelkaj dekoj d e  Fakaj A socioj, 
kaj, kom preneble la  K om ita to  daŭre 
kunsid is.

K aj... n i alven is a l la  fin o  d e la  K on
greso. D um  la  la sta  K om itatkunsido, 
P roi. Dro. Ivo Lapenna prezentis sian  
anoncitan  eksiĝon  e l ĉiuj funkcioj de 
UEA. t.e.: D irektoro de C entro de  
E ksploro kaj D okum entado, kunredak
toro de La M onda L ingva Problem o, 
kom itatano “B ” de UEA (e lek tita  —kiel 
dirite— per p li m ulte  da voĉoj o l kiu  
ajn alia  kandidato kaj o l k iam  ajn  
antaŭe), H onora M em bro d e UEA, H o
nora M em bro de TEJO ... kaj, vere  
pozitiva aganto favore a l E speranto  
m i aldonas. P ost la  e lek to  de la  nova  
estraro, Dro. Lapenna forlasis la sa lo
non kaj kun li kelkaj k om itatanoj kaj 
pluraj esperantistoj e l la  publiko.

Ankaŭ prezentis sian  ek siĝon  Sro. 
Jean Thierry (Francujo), D ro. Juan Ré
gu lo  Pérez (H isp anu jo) kaj Fino. M. 
V erm aas (N ederlando) e l K om itatane
co  “B ”; Proi. G. W aringhien el funkcio  
de Prezidanto de B elartaj K onkursoj; 
Sino. E m ilija  Lapenna el sekretarieco  
de B elartaj K onkursoj, la  Jurista  kaj 
Instru ista  A socioj e l UEA, kaj ankaŭ  
okazis pluraj eksiĝoj e l m em breco  de 
la  A socio.

Nun, m em orante la d iversajn  disku
tojn  dum  la publikaj K om itatkunsidoj, 
dum  kiuj oni petas pruvojn  pri ĉiuj 
asertoj kaj kiam  venas pruvo pere de 
letero, la subskrib into  de la  letero  
forte p rotestas "pro la malkorekta ago” 
legi "privatan le teron ”, k iun tu te  ne es- 
tisprivata , m ia penso iras al tiu  Prezi
danto de Landa A socio a liĝ in ta  al UEA  
(G erm ana E speranto-A socio), en  kies 
oficia la  organo aperis grava artikolo  
kontraŭ Ia hispanaj R eĝim o kaj R egis
taro, rom pante la  neŭ tralecon , kiu  
devis regi en UEA kaj sekve en la  
Landaj A socioj al ĝi alig intaj, kaj 
krom  perm esi la publik igon de la dirita  
artikolo, donis al ĝia subskrib in to  vere  
privatan leteron adresitan  al la Asocio, 
por ke li publik igu  kaj uzu ĝin  laŭ sia  
plaĉo. Ĉu tiu ago de la  d irita prezi
danto, Dro. W erner B orm ann, Prezi
danto de Germ ana E speranto-A socio  
kaj estrarano de UEA esta s ja  korekta  
kaj neŭtrala?

P ost tiu  K ongreso p lej bedaŭrinde  
estas k onstati en k iajn  m anojn  ven is  
la gvidado de la U niversala Esperanto- 
Movado!

Inés Gastón
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HISPANA LIRIKO

La suban, fam an  soneton  on i a tribu is al d iversaj aŭ toroj, in tera lie  a l Santa  
T eresa de Jesús, F rancisco Javier, San  Ign acio  de L ogola, L ope d e  V ega, 
sed  on i n e  sc ias, k iu  vere ĝin  verkis. E n d iversaj epokoj kaj revuoj on i jam  
aperigis k elk e da versioj E sperantaj de ĉ i t iu  soneto . Jen nun  m ia  provo:

SONETO AL KRISTO SU R  LA KRUCO

Por am i V in  ne m ovas m in  la  V orto, 
k e n in  aten das la  ĉ ie lo  bena, 
nek  m ovas m in  la  t im ’ a l fa jr’ gehena  
por ne o fen d i V in  per peko-porto.
Vi m ovas m in! M in m ovas V ia  sorto  
surkruca, senhelpa, abom ena.
M in m ovas V ia  korpo vundoplena, 
m in  novas koroŝire V ia m orto.
La am o a l V i m in  tie le  levas, 
ke eĉ  sen  paradizo m i V in  am us, 
eĉ  sen  infero-fajro m i V in  tim us.

P rem ii m ian  am on  V i n e devas, 
ĉar, eĉ  se  la  esp er’ en  m i n e  flam us, 
la sam an am on  m i al V i esprim us.

Traduko: Fernando de Diego

ESPERANTISTA LIRIKO

LA MALESPERO

En la m ondon  ven is m alkonsento, 
tra la  m ondo iras h onta  m oko, 
pro intrigoj de m alica  gento.
Estroj fa las de sur sia  loko.

N e al paco am on ¿u iganta  
venas nun la hom a fam ilio; 
en  la  m on d ’ eterne d isputanta  
plu  certiĝas la  m alharm onio.

Sub la ŝajna signo de I’ espero  
kolektiĝ is gravaj in trigantoj, 
kaj sub ite stagnas la  afero  
pro la ruzo de la  subfosantoj.

Forte staras la  m iljaraj m uroj 
in ter la popoloj konfuzitaj; 
kaj plu  staros la  babelaj turoj 
de la k lana v o i’ fortik igitaj.

Sur ŝanĝita  lingva fundam ento  
agacante u nu  la alian, 
la  adeptoj faros sen  konsento  
unu lupan, rondon  m ilpartian.

Niaj plej kuraĝaj laborantoj 
en  k lopodoj vanaj ja  laciĝos, 
kaj la revo de la  esperantoj 
por eterne ne efektiv iĝos!

Salvador Guma
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VESPERAJ SONOJ

Antaŭ de I’ vesper’ foriro, 
kiam  m i so lece  sidas 
m in  v iz itis  la inspiro: 
stro fo jn  m i a l v i konfidas.
Mi rakontos p ri la  sonoj, 
kiuj dum  vespera horo  
aŭdas m i, ĉar tiuj sonoj 
esta s kaŭzo de I’ angoro.
De I’ A m oro firm aj m anoj 
kordon d e la  koro streĉis , 
de I’ E o l’ penetraj anoj 
al s ilen to  finon  m etis.
Sonoj, so n o j... Ravaj sonoj 
en  an im o m ia nestas: 
de m alĝoj’ kaj ĝo j’ resonoj, 
atentindaj v i ja  estas!
V in  aŭsku ltas m i eterne,—  
Ia an im o ardas kiam ,—
V i ordonas e l interno  
ek forgesi dorm on m ian.
Jen  am aso  brua via  
furiozas en  la  koro,... 
kredu, ke torm en to  tia  
resto s longe en  m em oro.
V i devigas m in  m aldorm i 
ĝ is  m alfrua  n okta  tem po, 
kvankam  jam  deziras dorm i 
ŝajne verda eĉ  printem po.
Belaj sonoj, ĉarm aj sonoj, 
jen  aŭdiĝas v i denove... 
A tentigu  la  bezonon, 
kuŝu sin  kun m i senm ove!

RENESANCO

N e taŭgas ridi, gesinjoroj,
—m in n e favoris ja  fe liĉ ’: 
pasigis tagojn  m i senglorajn , 
renkontis m in  en  v iv ’ m alic'.
Per griza viv' m i tiam  vivis  
de zorgoj fore kaj de b ru ’; 
m i jaroj dudek kvin naivis, 
elten i m i ne povas plu.
Do, m i p o st v iv ’ decid is flui 
kaj v iv i k iel papili': 
frivole per la  vivo ĝui, 
fariĝi gaja  p li kaj pli.
N un diros m i al vi konfese: 
forigis ask etecon  m i 
kaj jen  rapidas m i je  I’ sesa  
por la unua rendevu’.
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LABORU KAJ ELSPEZU

Cu estas eble ke iu lingvo fariĝos (ĉu kiel dua, ĉu kiel unika) universala 
idiomo?

Ni ĉiuj, esperantistoj, devas respondi: jes!
Cu Esperanto estas taŭga lingvo por esti universala?
Ni ĉiuj, esperantistoj, devas respondi: jes!
Se ekzistas tiu ĉi ebleco, kial Esperanto ne estas jam universala lingvo?
Ni estas, sinjoroj, en la jarcento de la rapideco!
Kial la "Movado" kvazaŭ haltadas, kial ĝi preskaŭ stagnas?
Cu ni povas kulpigi pri tio ĉi la Neesperantistojn? Sendube, ne!
Do, nepre, ni ĉiuj, esperantistoj, estas la kulpaj, ne vere?
Nur kredo kaj bonaj deziroj nek sufiĉas, nek sufiĉos.

------0 O0 ------

En la mondo ekzistas idealistoj, jes (ni ĉiuj, esperantistoj, estas ekzemploj!), 
sed, ĝenerale, la Homaro agas laŭ la Leĝo pri la Minimuma Peno; la homoj 
nur laboradas, se ili bezonas labori.

Tial, por ke la homoj neidealistoj fariĝu esperantistoj, estos necese ke 
lerni Esperanton estu por ili bezona (aŭ tre konvena) afero.

Zamenhof, nia Majstro, jam diris:

"...Lingvo internacia fortikiĝos por ĉiam nur en tia okazo, se ekzistos ia 
grupo da homoj, kiu akceptus ĝin kiel sian lingvon familian, heredan. Cento 
da tiaj homoj estas por la ideo de lingvo neŭtrala multege pli grava ol milionoj 
da aliaj homoj. Hereda lingvo de Ia plej malgranda kaj plej sensignifa popoleto 
havas vivon multege pli garantiitan kaj neestingeblan, ol senpopola lingvo, 
kiun uzus eĉ milionoj da hom oj...” (Letero al Kofman, 1901. En "Originala 
Verkaro" pĝ. 322).

Jen Majstra celo por ni ĉiuj, esperantistoj: fari nian unuan Esperantujon!

Kie? Kompreneble, ni devas elekti iun landeton (Liĥtenŝtejno, Monako, San 
Marino, Andoro...) aŭ etan insulon, kies loĝantaro estu proksimume 10.000-
20.000 homoj.

Kiel esperantigi ĝin? Kun laboro kaj mono. Kiom da mono? Kalkulu: Ĉiu 
esperantisto donu 1.000 pesetojn jare (ni ĉiuj, esperantistoj, estas idealistoj, 
ĉu ne?...), kaj baldaŭ la mono trosufiĉos. Poste, oni devas organizi, laŭ la 
esperanta vidpunkto, ĉi tiun landeton: aranĝi turismon, radiodissendoj n, eldoni 
librojn, revuojn, ĵurnalon...

Tiam kaj tie, Esperanto enradikiĝos kaj estos bezona lingvo por la tuta 
loĝantaro.

Kiel mi diris (aŭ pensis kaj ne diris), tio estas nur la unua paŝo. Pri la 
dua, kaj tria..., mi havas ideojn. Sed mi ne volas anticipi ilin.

Kiam la unua paŝo estos farita (baldaŭ, sendube!), mi parolos...

Utopio? Ne! Utopio estas kredi, pensadi, ke farante nenion, man’ sur mane, 
ni ĉiuj, esperantistoj, povos ion atingi...

José O lavide
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LITERATURA KONKURSO DE «FUNDACION ESPERANTO» -1973

V ilm o s B en czik

M O R T O  D E

Kiam li rekonsciiĝis, jam estis tago, 
la suno staris alte, kaj —kvankam an
koraŭ ne finiĝis marto— eĉ donis iom 
da varmo. La folioj apenaŭ burĝonis 
sur la branĉoj de la junaj kverkoj, kaj 
dank’ al tio la sunradioj sen malhelpo 
atingis la malvarmumintajn ostojn de 
Vasilij. Ĝue li rigardis la ĉirkaŭaĵon: 
la arbaro ĉiam forte altiris lin, kaj tiu 
amo estis eĉ pli obstina, ol la deziro 
de lia juna korpo. Li ŝatis Nataŝan, 
vere ŝatis, kaj la formoj de la knabino 
ne estis malmulte ekscitaj, sed kiam 
ŝi anoncis, ke neniel ŝi estas preta loĝi 
je dek kvin mejloj de la vilaĝo, la 
sorĉo, kiu radiis el ŝi, malaperis por 
ĉiam. Eĉ la penso, ke li devus forlasi 
la arbaran dometon, pikis la koron de 
Vasilij. Sendube, forlasinte la arbaris
tan postenon facile trovus laboron en 
la lignouzino, sed la urban vivon li vidis 
tro brua, mankis el ĝi la senpera kon
takto kun la naturo, sen kiu la vivo 
ja ne estas vera vivo, sed nura ekzisto.

Nataŝa ofendiĝis kaj baldaŭ edziĝis 
al juna segisto en la lignouzino. Vasilij 
—eĉ li mem miris pro tio— ne multe 
malĝojis: la ĉiumatena birdokanto, la 
orelkaresa muziko de la konstanta su
surado de la folioj kompensis lin por 
ĉio. Krome, eĉ tempon li havis mal
multe por malĝoji: la milita situacio

ĉ ifo je  e s ta s  hungara sa m id ea n o  kiu  
aperas en  la  p a ĝ o j d e  B O L E T IN  k iel 
p re m iito ;  l i  e s ta s  la  a ŭ to ro  d e  la  ra
k o n to  “M O RTO  D E  SOLDATO", p e r  
kiu  li ga jn is  la  p re m io n  “Sancho-R ebu
llida" en  la  p a s in tja ra  L ite ra tu ra  K on 
ku rso  de  Fundación  ESPE R A N TO .

D ro. V ilm o s B en czik  n a sk iĝ is  la  11-an 
d e  ju lio  1945. L i a k ir is  d ip lo m o n  en  la  
B u d a p esta  U n ivers ita to  p r i  hungara, 
ru sa  k a j h ispana  filo log io . N u n tem pe, 
li  laboras k ie l p r ik u ltu ra  eduk-pedagogo  
en s tu d en ta  h e jm o  p o r  s tu d e n to j e l la  
T ria  M ondo.

T radu k in to  d e  p lu ra j h isp a n a j k a j 
h isp a n o a m erik a j ro m a n o j al la  hungara  
lingvo. E n  E sp era n tu jo  li  d e b u tis  k ie l 
p o e to , se d  n u n tem pe e s ta s  kon a ta  k ie l 
k r it ik is to  k a j aŭ to ro  d e  p r il ite ra tu ra j  
e seo j eti N o rd a  P rism o  k a j H ungara  
V ivo.

K oran  gra tu lon  al n ia  e s tim a ta  sa m i
deano.

S O L D A T O

en la eŭropa parto de la lando onidire 
estis tre malbona, kaj li tute ne sur
priziĝis, kiam li ricevis la invitilon por 
soldatservi. La militon li ne ŝatis, ĝi 
estis fremda al lia pacema naturo, sed 
li konsideris ĝin neevitebla destino de 
la junaj rusaj viroj de tiu epoko. 
Honeste, obee li batalis, sed pasie 
atendis la finon de la masakro, kaj 
transpaŝinte la limon inter Ukrainio 
kaj Hungarujo li sentis, ke tiu fino 
jam ne estas malproksima.

La lastaj monatoj jam pasis kun 
helika malrapido: batali sur fremda 
tero estis multe pli malfacile, ol 
hejme, kie ne nur la homoj, sed ĉiu 
arbo, birdo, survoja ŝtoneto estis lia 
amiko. Antaŭjuĝojn li ne havis —la 
longa arbara vivo ĉion tian forblovis 
el Ti— tamen li timis la hungarojn. 
Ĝis la antaŭa nokto la kugloj ĉiam 
evitis lin, sed nun en la ventro li 
sentis ĉiam pli akutan doloron kaj kun 
angoraj sentoj li konsciiĝis, ke li kuŝas 
senhelpa, vundita en hungara arbaro 
kaj verŝajne liaj kamaradoj estas for. 
Iomete trankviligis lin la penso, ke tiu 
manpleno da hungaraj kaj germanaj 
soldatoj certe estis venkitaj, do ĉiukaze 
li restis sur liberigita teritorio, sed 
ŝajnis neprobable, ke eĉ unu rusa sol
dato restis en tiu ĉi provinco, konsis-
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tanta el etaj vilaĝoj. Kun forte batanta 
koro li spektadis la junajn kverkojn, 
sed lin endormigis jam la trankviliga 
konstato, ke la hungaraj kverkoj ne
niom diferencas de la rusaj.

Kiam li vekiĝis, li trovis sin en mal
granda, ne tro hela, sed pura ĉambro. 
La lito, sur kiu li kuŝis, estis iomete 
malkomforta, sed la moleco de la blan
ka lankovrilo estis agrabla. Kun kon
sterno li rimarkis, ke lia uniformo 
estas for, kaj li surhavas fremdajn 
subvestojn, sed baldaŭ komprenis, ke 
tio ne povas esti alie, ja certe ĉiun lian 
veston difektis la kuglo kaj la elfluinta 
sango. Li konsciis, ke li estas en domo 
de hungaroj, sed strange, lia timo 
prekaŭ tute forvaporiĝis, kaj ne ango
re, prefere kun scivolo li atendis, ke la 
pordo malfermiĝu kaj aperu tiu homo, 
kiu portis lin ĉi tien.

Longe atendi li ne devis, ĉar pasis 
eble nur duonminuto, kaj malantaŭ la 
knare malfermiĝanta pordo li ekvidis 
la figuron de maljuna, eble sepdekjara 
virino, ŝian sulkitan vizaĝon ombris 
zorgoj, sed rimarkinte liajn malfermi
tajn okulojn ŝi tuj sereniĝis. Iris al la 
lito, kun patrina tenero frapetis liajn 
vangojn, poste rapidpaŝe eliris, sed jam 
post kelkaj momentoj revenis al la 
ĉambro, en la manoj kun telero da 
vaporanta supo. Vasilij abrupte eksen
tis en la stomako tranĉan doloron kaj 
avide etendis la brakon por preni la 
kuleron, sed la maljunulino milde re
puŝis lin kaj mem komencis manĝigi 
al li la supon. Fininte ŝi denove frape
tis liajn vangojn kaj tiel senvorte, kiel 
ŝi venis, ŝi eliris el la ĉambro.

Vasilij sentis, kvazaŭ la vaporo de 
la bongusta, varma supo kovrus lian 
cerbon kaj endormiĝis. Li dormis tre 
multe: fakte lia vivo reduktiĝis nur 
je la aperoj de la maljunulino kun la 
manĝaĵo kaj je dormado. Foje-foje li 
povis komenci interparolon kun la vi
rino, sed tiu ĉiam nur skuis ridetante 
la kapon, kaj eĉ en sia lingvo ne elpa
rolis vorton. Vasilij longe pensadis pri 
la kialo, ja la tenera zorgado kaj la 
senvorta silentado iel ŝajnis kontraŭdi
raj. La misteron solvis la apero de mal
iunulo —videble ankaŭ li apartenis al 
la domo— kiu komencis rapide gesti 
per la manoj kaj la fingroj, kaj tuj 
ankaŭ la virino interrompis la man- 
ĝigon kaj respondis al li sammaniere. 
Surdmutuloj —komprenis fine kun 
kompato Vasilij—.

Post tiu okazaĵo li rezignis pri la 
provoj interparoli, kaj penis esprimi 
siajn pensojn, sentimentojn, farton per

sia vizaĝo. La tempo pasis, kaj iun 
tagon li povis forlasi la liton. Dum 
kelkaj tagoj li ankoraŭ sidadis en la 
domo, sed baldaŭ li eliris kaj provis 
helpi al la maljunulo en la hejmaj la
boroj: haki lignon, fosi la malgrandan 
ĝardenon, alporti akvon de la sufiĉe 
malproksima puto. La maljunulo ak
ceptis danke lian helpemon, kaj post 
certa tempo iuj laboroj fariĝis eksklu
zive lia tasko.

La dometo kaj la korto de la mal
juna geedza paro —ĉu ili estis geedzoj, 
ĉu gefratoj, ĉu nur du samsortanoj, 
neniam li eksciis— estis sufiĉe malriĉa. 
Dombirdoj aŭ aliaj bestoj tute mankis, 
kaj nur mm Vasilij vere komprenis, 
kiom da penado povis kaŭzi al ili lia 
nutrado: post tio kun duobla fervoro 
li helpis ilin en la cetere ne tro multa 
laboro. Li fartis bone en la dometo, la 
izoliteco, la silento iel memorigis al 
li sian hejman arbaran vivon, sed bal
daŭ li ekpensis pri sia taĉmento, kaj 
klopodis malkaŝi kie estas lia unifor
mo, sed nek la virino, nek la viro povis 
aŭ volis kompreni, kion li celas. Ne 
povinte ion ajn ekscii pri tio, li decidis 
iri al la vilaĝo —la dometo de liaj sa
vintoj staris aparte sur la rando de la 
arbaro— por informiĝi, kiel statas la 
afero de la milito kaj kie li povos 
trovi siajn karamadojn. Li sciis iomete 
la germanan lingvon —en la lernejo 
dum jaroj li studis ĝin— kaj la ins
truisto de la vilaĝo rakontis al li, ke 
la milito finiĝis, kaj rusaj soldatoj 
plej proksime troviĝas en la provinca 
centro, kiu kuŝas je kvindek kilometroj. 
Vasilij dankis pro la informo, hejme
niris —la dometon de la maljunaj sa
vintoj li preskaŭ konsideris hejmo— 
tamen li decidis jam morgaŭ ekvoji al 
la provinca centro.

La sekvan tagon frumatene li provis 
komprenigi al la maljunulino sian 
intencon, sed tiu ankaŭ nun nur skuis 
la kapon kun serena rideto. Li alvokis 
la maljunulon, sed komence nek tiu 
malkaŝis pli da inteligento, kvankam 
Vasilij gestis, desegnis en la polvo de 
la korto, mienis kvazaŭ pantomimar- 
tisto, seci vane. Fine en la cerbo de la 
viro io Kuniĝis, li rapide gestis ion per 
la fingroj al ia maljunulino, kaj tiu 
kun mizera mieno komencis plori kaj 
per ambaŭ manoj kaptis la dekstran 
brakon de Vasilij. Li provis liberiĝi, 
sed la virino tiel forte kroĉiĝis al li, 
ke fine li decidis prokrasti la foriron 
kaj pene sciigis tion al la ploranta 
maljunulino.

Li daŭrigis sian pli fruan vivon, kun
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tiom da diferenco, ke ne ĉiam li resta
dis ĉirkaŭ la dometo, sed foje-foje iris 
al la vilaĝo, kie pro la komprenebla 
manko de vira laborforto, ĉiu akceptis 
lian helpon volontege. Liaj "vilaĝira- 
doj” fariĝis ĉiam pli oftaj, fine pres
kaŭ ĉiutagaj, kaj vespere neniam li re
venis kun malplenaj manoj: li alportis 
tranĉaĵon da ŝinko, duonparon da kol
baso, lardon aŭ panon, kaj kvazaŭ 
fiera li transdonis la manĝaĵon al la 
maljunulino, kiu ĉiam dividis ĝin je 
kvar egalaj pecoj, du ŝi donis al Vasilij, 
unu al la maljunulo kaj unu konservis 
por si mem. Komence Vasilij volis 
komprenigi al ŝi, ke ŝi tranĉu ĉion je 
tri pecoj, sed la maljunulino nee skuis 
la kapon, kaj fine li mem ankaŭ kom
prenis, ke laborante tutan tagon li vere 
bezonas pli da manĝo, ol ili.

Li ne forgesis plene pri sia intenco 
iri al la provinca centro, sed la silento 
de la malgranda vilaĝo, la trankviliga 
ritmo de la ĉiutaga laboro kaj la sorĉo 
de la arbaro tute katenis lin. Foje-foje 
li pensis pri la eblaj konsekvencoj, li 
sciis bone la armean regularon, sed eĉ 
la timo konsiderigi dizertulo ne povis 
forpeli lin. En la vilaĝo li estis ŝatata 
persono: eĉ tiuj, kiuj malsimpatiis kun 
la rusa armeo rigardis lin kvazaŭ vila
ĝanon. La malmultaj vortoj, kiujn li 
lernis el la hungara lingvo, abunde su
fiĉis por liaj bezonoj.

Iun tagon kun du hungaraj viroj li 
iris al la arbaro haki arbon por rekon

struo de disbombita domo. Vespere la 
hungaroj revenis sen li, kaj la sekvan 
matenon preskaŭ la tuta vilaĝo kuniris 
kun ili por alporti lian kadavron, kiun 
abrupte falinta dikega kverko dispre
mis nerekonebla. La pastro unue ne 
volis fari la entombigan ceremonion, 
dirante, ke verŝajne li estis sendiulo, 
kaj eĉ se ne, certe li ne estis romka
tolika, sed la minaca mieno de la vila
ĝanoj ŝanĝis lian sintenon kaj Vasilij 
ricevis malofte viditan belan entom
bigon.

------0 O0 ------

Kelkajn monatojn post lia morto oni 
starigis en la vilaĝa tombejo malgran
dan monumenton memore al la rusaj 
soldatoj, mortintaj ĉirkaŭ la vilaĝo. 
La aŭtoritatoj longe meditis, kion fari 
pri Vasilij, fine oni decidis ne trans
porti liajn restaĵojn al la komuna 
tombo, argumentante, ke li estis dizer
tulo, kiun certe atendus severa puno, 
se li vivus ankoraŭ. Lia korpo do restis 
plu sub la simpla lignokruco, ĉarpen
tita el la kverko, kiu mortigis lin en 
tiu nebula, aŭtuna posttagmezo.

La ŝtono de la monumento fiere spi
tas la froston kaj la pluvon, la forpa
sintaj dudek ok vintroj flugis super ĝi 
sen spuroj. Nur la lignokruco estas jam 
tre kaduka, oni devus pretigi novan. 
Tion neniu faras, sed la unuaj freŝaj 
floroj ĉiujare aperas sur la tombo de 
Vasilij.

Kaŝvorto: J u d it '68

CINDRULINO
La dek du sonorilbatoj aŭdiĝis dum Cindrulino dancis kun la eleganta 

kronprinco.

Noktomeze.

Tuj ŝia mirinda robo transformiĝos en ĉifonon; ŝia perfekta hararanĝo fariĝos 
senordaj bukloj.

Kaj Cindrulino fuĝis.

En la manoj de I’ kronprinco restis kristalŝuo. Kiu taŭgis al li por trakuri 
la regnon kaj provi ĝin sur la piedoj de ĉiuj knabinoj. La enamiĝinta kron
princo diligente serĉis la mastrinon de I' kristalŝuo. Li trovis ŝin —malpura 
kaj kun distaŭzita hararo— frotanta la malnovan kuirĉambron de la duon
patrino. Tiam, konstatinte ke ŝi estas la mastrino de I’ kristalŝuo, la prirevata 
virino, prenis ŝin je la mano, revenis kun ŝi en la palacon kaj, prezentante 
ŝin al la reĝino, diris:

—Viaj zorgoj estas finitaj, patrino. Mi ĵus trovis idealan servistinon.

ERGOTO DE BONAERO
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PASTRO JOSE M.8 CLARAN!UNT, EN MEKSIKIO

Por kiuj jam de antaŭ pluraj jaroj partoprenas la Hispanajn Kongresojn 
de Esperanto, la ĉijara kongreso estis iom melankolia.

Nia konstante aganta samideano Pastro José M.a Claramunt Sch. P. foriras 
de ni pro translokiĝo al Meksikio. Kiam dum la inaŭgura solenaĵo li eldiris 
sian adiaŭan paroladeton, en la koroj de la ĉeestantoj miksiĝis danko kaj 
melankolio. Danko, pro lia ĉiam afabla sinteno kaj samideaneco, lia konstanta 
partopreno kaj kunlaboro en ĉiuj niaj aranĝoj... melankolio pro lia foresto.

Pastro José M.a Claramunt apartenas al la ordeno de Piaj Lernejoj; labo
rante en Villanueva y Gelin! (Barcelona) li eklernis Esperanton kaj tuj li 
fondis tre viglan Grupon ĉe Biblioteko Balaguer. De antaŭ kelkaj jaroj li 
estis translokita al Calella de la Costa, ankaŭ en provinco Barcelona, kie li 
laboris kiel Rektoro de la Piaj Lernejoj kaj kie li ankaŭ fondis Esperanto- 
Grupon, kies prezidanto li estis. En Calella li kontaktiĝis kun Sro. Félix de 
Valoix, malnova esperantisto kaj tuj ili organizis kaj klarigis kursojn de Espe
ranto, kiuj kulminis per la okazigo de la Oficiala Postkongreso de la 26.a IFEF- 
Kongreso en Calella. Ankaŭ en Villanueva y Geltrú, kiam Pastro Claramunt 
estis prezidanto de la Esperanto-Grupo, la tieaj esperantistoj organizis la 6-an 
Barcelona-Provincan Esperantistan Renkontiĝon.

Nun la esperantistoj de la provinco Barcelona, deziris inde adiaŭi sian 
elstaran samideanon. Unue estis la Grupo de Villanueva y Geltrú, kiu omaĝis 
lin per adiaŭa frata vespermanĝo en centra hotelo de tiu bela, industria urbo; 
dum ĝi, la gesamideanoj kaj kelkaj geamikoj donacis al P. Claramunt belan 
memoraĵon.

Kelkajn tagojn poste estis la aktivaj gesamideanoj de Calella, kiuj adiaŭis 
lin, ankaŭ per frata vespermanĝo en "Restoracio Pilar” apud la strando.

Fine, la 17-an de aŭgusto, gesamideanoj, ne nur de la provinco Barcelona 
sed de Katalunujo, kunvenis en “Restoracio Pirineos” de Barcelona, en frata 
vespermanĝo omaĝa. Je la fino, alparolis al la ĉeestantoj, reprezentantoj de 
diversaj Grupoj kaj oni legis adiaŭajn leterojn kaj telegramojn de pluraj sami
deanoj, kiuj ne povis ĉeesti. P. ,Claramunt ricevis plurajn donacojn kiel 
memoraĵojn. Fine, P. Claramunt per adiaŭaj vortoj esprimis sian dankon 
kaj promesis plu laboradi por Esperanto en sia nova loĝlando.

Kiam ĉi tiuj linioj aperos en BOLETIN, li jam estos en Meksikio. La 
Hispana Esperanto-Movado jam estos perdinta unu el siaj plej valoraj akti
vuloj nuntempaj, sed ni estas certaj, ke la Movado en Meksikio gajnos lin.

Plenan sukceson en via laboro kaj plej korajn saluton kaj bondezirojn.
R ed.

Jen nova adreso de P. José M.a Claramunt, Apartado Postal 78-051, 
MEXICO 14 D.F.

D O N A T IV O S  P A R A  B O L E T IN  - 1974

Pesetas
Suma anterior ............................................. 5 .8 2 5 ,—

J u a n  O l iv e r a s  ( B a r c e lo n a )  .............................. 7 0 ,—
V ic e n te  T a r ín  ( C h e s te )  ...................................... 2 5 ,—
R e s t i t u t o  A lb e r o  ( B u r ja s o t )  ....................... 4 0 ,—
M a u r ic e  H e n r y  ( F r a n c i a )  ...............................  130 ,—
E s p e r a n t o - K l u b o  P a y á  ( M is la t a )  .............  1 .4 2 0 ,—

P i l a r ,  IO ; J o s e f a ,  IO ; D e l f in a ,  IO ; 
P e p ic a ,  IO ; A m p a r i to ,  IO ; L o l in ,  IO ; 
E . G o n z á l e z ,  IO ; L . G a r c ia ,  IO ; 
A m a n d a ,  IO ; M a r ia ,  IO ; A n a  M .a , IO ; 
M a r g a r i t a ,  IO ; P i l a r í n ,  IO ; A d e l i t a ,  
IO ; R o s i t a ,  IO ; V ic e n t i t a ,  IO ; C a r 
m e n ,  IO ; P e ñ a ,  IO ; J u a n i t a ,  i o ; E . 
C o l l a d o ,  IO ; C e le s t in a ,  1 0 ; R e m e 

d io s ,  IO ; Ŝ u ŝ i ,  IO ; J u l io ,  2 5 ;  B a u 
t i s t a ,  2 5 ;  C a ta iá ,  2 5 ;  J .  C a s te l íó ,  5 0 ;  
R a m o n e t ,  IO ; F o r é s  ( e l e e .) ,  5 0 ;  M a -  
n o l i n  ( e le e .) ,  2 5 ;  F é l ix ,  1 0 0 ; R o b e r t o ,  
1 0 0 ; G im é n e z ,  5 0 ;  J o e l ,  5 0 ;  P o r t a ,  
2 5 ;  M a r o to ,  2 5 ;  M o d e s to ,  2 5 ;  F o r é s ,  
5 0 ;  F e l ip e ,  1 5 ; B la s c o ,  2 5 ;  R u z ,  2 5 ; 
B a l le s te r ,  2 5 ;  A lb e r o ,  2 5 ;  A l c a n t a r i 
l l a ,  2 5 ;  L o z a n o ,  2 5 ;  A la p o n t ,  2 5 ;  
M a te u ,  5 0 ;  A m a d o r ,  2 5 ;  J u a n i t o ,  2 5 ; 
J e s ú s ,  2 5 ;  V ic e n te ,  2 5 ;  J u á r e z ,  1 5 ; 
P á r r a g a ,  2 5 ;  F a z ,  2 5 ;  L e o p o ld o ,  2 5 ;  
D e v e s e s , 2 5 ;  A l f r e d o ,  2 5 ;  I s a ia s ,  2 5 ;  
H i l a r io ,  2 5 ; R u iz ,  2 5 .

Total .................................................................. 7 .5 1 0 ,—



ESPERANTO EN LA INTERNACIA SPECIMENFOIRO DE BILBAO

Ankaŭ ĉi-jare, la Grupo Esperantista prezentis budon en la Internacia 
Specimen-Foiro de Bilbao. Multe pli bone lokita ol tiu de la pasinta jaro, ĝi 
vekis pro sia alloga aspekto, la intereson de la ĉeestantaro.

Estus nepardonebla fanfaronaĵo, se ni asertus ke multaj personoj, alparolis 
nin rilate al Esperanto, verdire ni estis kiuj "kaptis la klientojn”; ĉiuj, kiuj 
haltis, por rigardi nian ekspoziciitan materialon, havis apude post nelonge, 
esperantistan deĵoranton, kiu klarigis al ili la celon de Esperanto, la utilecon 
de la lingvo, kaj funkciadon de la Movado.

Por multaj personoj nia ĉeesto tie, estis vera surprizo. Ili neniam aŭdis 
paroli pri Esperanto, aliaj, la plej granda parto el la publiko, esprimis 
varman simpation al la ideo. Ofte, preterpasantaj gepatroj parolis al siaj 
gefiloj jene: “Ci tio estas Esperanto, la lingvo, kiun ĉiuj devus paroli ekde la 
lernejo".

Sed, kvankam tiu simpatio varmigis niajn korojn, ni rimarkis, ke tiuj, 
kiuj parolis tiel, atendas la triumfon de Esperanto, por poste lem i ĝin.

La gestudentoj pli sincere agnoskas, ke la ideo estas grandioza, sed ili 
preferas studi anglan aŭ francan lingvon, kiuj donos al ili la eblecon atingi 
bone pagitan postenon.

Ekzistas ankaŭ ali-specaj homoj, kiuj montras indiferentecon, kaj aliaj, 
la skeptikuloj, kiuj neas la taŭgecon de Esperanto. Ili rigardis nin moke, 
kvazaŭ ni estus alvenintaj el alia planedo, do, por ni estis vera plezuro 
polemiki, ĉar ju pli forta kaj obstina estis la kontraŭulo, des pli ĝuinda estis 
la venko de niaj argumentoj.

La inaŭguro de la Foiro, okazis la 22-an de Junio, kaj daŭris ĝis la l-a de 
Julio. En la budo ni ekspoziciis librojn, revuojn, prospektojn, kaj ni disdonis 
kelkajn milojn da propagandaj flugfolioj.

Ni esperas ke nia partopreno Tonge daŭros, ĉar ni havas favorajn apo
gantojn kiuj ĝentile helpas nin.

Josefo
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R E V U O  D E  LA  R E V U O J

La puĉo okazinta en la kongreso de Hamburgo kaj kondukinta al la ŝanĝo 
de la estraro de UEA ekmontras konsekvencojn tiel eksterordinare gravajn, 
ke eĉ la ekzisto mem de la Asocio ŝajnas endanĝerigita.

Ne eblas fari ankoraŭ ampleksan komenton surbaze de la raportoj kaj 
opinioj de la revuoj de la Movado, ĉar ili alvenis ĝis nun en tre malgranda 
nombro, do ni devos atendi ĝis la venonta!j) numero!j) de BOLETIN. Tamen 
en HEROLDO DE ESPERANTO, n.0 11-12, I septembro 1974, troviĝas jam  
pripensiga materi?*}.

Por ekzemplo: “La veraj m o tivo j de la foriro de proj. Lapenna estas m ulte  
pli sim plaj. Dum ĉ. 25 jaroj li gvidis UEA kun sindediĉo, kiu estas adm irata  
de ĉiuj. La M ovado estas unuanime kaj sincere dankem a al li, sed ĝi opinias, 
ke p o st 25 ja ro j venis la tem po por ŝanĝoj”.

La malamikoj de d-ro Lapenna vere riproĉas al li nenion, aparte de tio, ke 
post 25 jaroj venis la tempo por ŝanĝoj! La argumento estas absolute miriga, 
eĉ konsterna. Se vi, kara leganto, havas edzinon fidelan, laboreman, ĉiam  
zorgantan pri la familio kaj pri la rekta mastrumado de la hejmo, vi devas 
ŝin ĵeti senkonsidere al la strato, se ŝi jam kunvivis kun vi pli ol 25 jarojn... 
ĉar venis la tempo ŝanĝi ŝin por alia pli juna!

Mi ne scias, ĉu la anonima aŭtoro de la artikoleto pensas, ke la esperan
tistoj konsistas el facile trompeblaj kretenoj. Ankoraŭ en oktobro de 1960, 
d-ro Lapenna estis, ne prezidanto de UEA, sed ĝenerala sekretario. Se oni 
obĵetus, ke tamen li jam “gvidis" la aferojn de UEA en tia funkcio, ni devus 
same pensi, ke UEA-n gvidas nun, ne d-ro Tonkin, sed la aktuala ĝenerala 
sekretario s-ro Wensing. Nu, en oktobro de 1960, la nuna estrarano s-ro Woens- 
sink estis jam estrarano pri financoj. Tamen, al s-ro Woenssik oni ne aplikis 
la teorion de HEROLDO, ke venis tempo por ŝanĝoj! Sajnas, ke ĝin oni devas 
apliki nek al edzinoj, nek al s-ro Woenssik, sed nur kaj ekskluzive al d-ro 
Lapenna!

En la sama numero de HEROLDO DE ESPERANTO, la nuna estrarano de 
UEA, d-ro P. Denoel deklaras: Polem ikoj eviden te devos ĉesi.

ĉu anonco, averto kaj avizo de la "demokratia” spirito de la nova estraro 
de UEA?

De sia flanko, s-ro Woessink deklaras: “Mi fidas al la helpo  —ankaŭ fi
nanca— de la m em broj de UEA, kiuj malgraŭ ĉio restos fidelaj..." .

Jen miriga konfeso: kion signifas tiu m algraŭ ĉio? Cu lia subkonscio per
fidis lin? ĉar, se la membroj de UEA, laŭ la sama HEROLDO, “elektis per  
plim ulto, kiu —p ro  la cirkonstancoj— povas esti nom ita p leb isc ito”, kiel oni 
devus kompreni tiun rivelan malgraŭ ĉio  en la kunteksto de s-ro Woessink? 
ĉu ne estus pli logike deklari, ke... "ili certe restos fidelaj, se konsideri, ke ili 
per grandega plimulto staras ĉe nia flanko"?

S-ro Woessink aldonas: “m i jam  kalkulas p r i novaj m em broj, kiu (re) 
aliĝos". Kaj pri la membroj, kiuj eksiĝis, eksiĝas kaj eksiĝos, ĉu vi ne kalkulas, 
s-ro Woessink? La individuaj membroj de la okcidentaj pagipovaj landoj formas 
la financan, esencan bazon de ekzisto de UEA, kaj ili klare kaj definitive 
voĉdonis por d-ro Lapenna, ĉu  UEA vivtenos sin per la individuaj membroj 
de UEA en la komunisma mondo, membroj kies pliparto ŝuldas sian UEA- 
anecon al la malavara mona helpo de la esperantistoj de la okcidentaj landoj?

ĉu  fine estos fakto Ia malintegriĝo de UEA, kiel asertis d-ro Lapenna, aŭ 
la manifestiĝo de la financa helpo de la membroj de UEA, kiuj malgraŭ ĉio 
restos fidelaj, laŭ la optimisma proklamo de s-ro Woessink?

La tempo diros la lastan vorton. Sed, se mi estus en la loko de s-ro 
Woessink, mi ne farus al mi multajn iluziojn.

Antaŭ ol okazis la puĉo de Hamburgo, prof. Waringhien skribis en LA 
FRANCA ESPERANTISTO, julio-aŭgusto 1974, n.0 287: “Se ni konsideras la 
nunan sta ton  de la aferoj, ni vidas unuflanke homon de potenca agforto kaj 
elstara inteligento, al kies iniciativo ni ŝuldas la prosperon  relativan, sed nene
geblan de UEA, kaj la rangon, kiun nia Asocio ĝuas ĉe Unesko kaj ĝenerale 
sur la internacia kampo: homon, kiu ĉiam dem okrate su bm etis sin al la decidoj 
de la Asocio; homon, fine, de nekon testeblaj honesteco kaj lojaleco. Sur la 
alia flanko ni vidas senkoheran koalicion de sinceraj m aldekstrem uloj, de kaŝitaj 
reakciuloj, de ruzaj am biciuloj kaj de sim pla j e lm o n tre m a j j... Tia koalicio, 
se ĝi venkus, tu j diseriĝus en in ter si batalantajn  gru peto jn ...”.
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Ŝajnas al mi, ke la analizo kaj la prognozo de d-ro Waringhien estas la 
plej realaj, la plej faktaj kaj la plej konformaj al la situacio. Guli vero foriris, 
kaj la nanoj komencas danci laŭ la takto de ia bulgara farandolo kun ritmoj 
de pola-bohema polko. Kia amuza spektaklo, se ĉio atingita, eĉ se malmulte, 
ne riskus nehelpeble disfali!

------0 O0 ------
EN HUNGARA VIVO, 3, 1974, nia bona poeto Edvvin de Kock plendas: “Ni 

bagateligas nian originalan versarton  p er troa em fazo de sensignifaj poem 
tradukoj. Ĝenerale ta rezu lto j de tiu  teda industrio  estas kvalite substandarda  
(tiel!). K rom e, m i konfesu, ke la tradukism a m anio en certa j kazoj havis tre 
m albonan influon sur nia originata verkado. T ro m u lta j el n ia j p ropre  Espe
rantaj poem oj aspektas sam e kunsraŭbitaj kaj senvivaj m etrik a jo j... Parte 
kiel rezulto  de tio  n iaj poeto j ne sufiĉe strabas plene ekspluati la  m irindajn  
latentojn  de E speran to ... N iajn aŭtorojn  tre m alhelpas ankaŭ la facila laudado 
de niaj tiel nom ataj kritik isto j, kiu j devus fariĝi m ulte p li severa j... kaj fi
dindaj. Kun kelkaj belaj esceptoj literatura kritiko, m eritan ta  tiun nomon, 
ĝis nun apenaŭ ekzistas in ter ni".

Mi samopinias kun de Kock ĝis la lasta punkto, kaj nur ne komprenas, 
kial la tradukoj poeziaj povas iel obstakli la liberan manifestiĝon de la origi
nalaj poetoj. Cu "La infana raso” de Auld ne eldoniĝis kaj furoris malgraŭ 
la ekzisto de tiom da fuŝaj tradukoj?

La vero estas, ke niaj originalaj poetoj, kiel cetere okazas en la diversaj 
naciaj lingvoj, ĝenerale verkas, ne por la ordinara homo, eĉ se li estas sufiĉe 
klera, sed por aliaj poetoj, kaj por areto da kritikistoj, eruditoj kaj snoboj; 
sekve, la poezio mortas per si mem pro manko de publiko, des pli en nia 
Movado, kie la legemuloj, ne de ajna poezio, sed eĉ de ajna prozo, povus kom
forte sidi kune en tri-vagona trajno.

En la lastaj belartaj konkursoj de UEA la du unuaj premioj de ĉiu branĉo 
—originala kaj tradukita poezio, originala prozo kaj originala dramo— estis 
nealjuĝitaj. Cu kulpas la tradukoj, la originaloj, la poetoj, la prozistoj aŭ la 
publiko? Jen temo por primedito.

—— -o o o  —-
STARTO, 3-4, 1974, publikigas la jenan noton: Feliĉa edziniĝo: Japanino 

Tam iko Kaŭakam i kaj norvego Ash ja m  Nielsen estas internacia paro, kiu 
estiĝis per Esperanto. La edzo laboras kiel b ib lio tek isto  en Oslo, la edzino  
ankoraŭ studas. Ŝi skrib is al' ni: “Nun m i ĝuas la vivon sen h ejm aj laboroj, 
ĉar li vo lonte faras ĉion: aĉetadon, kuiradon, lavadon, purigadon, gladadon, 
kudradon, ordigon k tp " ,

Ni gratulas la simpatian japaninon Kaŭakami, kies aventurojn tra Afriko 
ni komentis antaŭ nelonge. Sed mi estas tute konfuzita: kion signifas tiu "ktp"? 
Kion plian povus fari s-ro Nielsen en la 'fako' de la hejma mastrumado? 
Fraŭlinoj Esperantaj —kaj esperantaj— de la tuta mondo: korespondu kun 
fraŭloj norvegaj! Post via edziniĝo al ili, vi estos plene regalataj, eĉ per tiu 
mistera ktp! Ne danku min pro la sciigo: mi nur deziras vian feliĉon.

----- oOo-----
Estas sciate, ke la revuoj kaj ceteraj informaj organoj de la komunisma 

mondo devas  sisteme defendi la propran reĝimon, kaj, krome, devas  ataki 
ĝenerale la kapitalisman sistemon kaj speciale kelke da landoj kaj registaroj. 
Se ili ne farus tion, kompreneble la revuoj ne aperus. Ne strange do, ke en 
la hungara ESZPERANTO MAGAZIN, agosto 1974, oni legas:

“La tr i Paŭloj. Sub ĉi tiu titolo la gazeto de la hispanaj esperan tisto j ape
rigas tutpaĝon artikolon p r i Picasso, N eruda kai Casais, “tr i m ondfam aj ar
tis to j de la hispana familio. Respektoplene ni klinas la kapon antaŭ la tri 
m alaperintaj kolosoj"  — jes, leginte tiu jn  apoteozajn  frazojn  d irita jn  ¡raus la 
Pireneoj pri la “tr i Paŭloj", ni ĝoje konstatas, ke la suno ankaŭ tie estas jam  
suprengrim pante".

Dankon pro la mencio, hungaraj kamaradoj. Evidentas, ke Hispanujo ne 
atingis ankoraŭ la superan kategorion de fermita paradizo, kaj ĉi tie ekzistas 
plu Ja netolerebla kaj pure faŝisma kutimo permesi ajnan hispanon libere 
vojaĝi ien ajn sur la vastan mondon kaj sub la sunon de lia plaĉo.

----- oOo-----
Kaj ĝis Ia proksima revu-rikolto, kun plej koraj salutoj,

Fernando de Diego
—  27 -



ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE 
ESPERANTO Y RESOLUCIONES DEL XXXIV CONGRESO ESPAÑOL

DE ESPERANTO
ACUERDOS:

1. La Junta General de la Federación Española de Esperanto, en su sesión 
del 22 de julio de 1974, acordó elevar las cuotas de miembro de la Fede
ración en sus distintas categorías, habiendo quedado fijadas como sigue: 
Miembro abonado, 250 pesetas; Miembro protector, 400 pesetas; Miembro 
numerario, 100 pesetas. Estas cotizaciones son anuales. El miembro vita
licio seguirá cotizando 5.000 pesetas en una sola aportación.

2. Ratificar como Secretario de H.E.F. a D. José María González Aboín.
3. Intensificar el uso del idioma Esperanto en todos los actos de los Congresos.
4. Asimismo se acordó aceptar la propuesta de los esperantistas de Lérida 

para celebrar el XXXV Congreso Español de Esperanto en dicha ciudad.

RESOLUCIONES:

1. Solicitar del Ministerio de Educación y Ciencia que se organicen una vez 
al año cursos de Esperanto durante el período de vacaciones para los 
profesores de los distintos niveles de enseñanza, con ayuda económica 
para su asistencia a los mismos.

2. Solicitar, asimismo, del Ministerio de Educación y Ciencia que actualice 
y patrocine las disposiciones vigentes en relación a la enseñanza del Espe
ranto en los centros de Educación General Básica.

3. Enviar telegramas de saludo con ocasión del XXXIV Congreso Español 
de Esperanto a sus Excelencias el Jefe del Estado y el Príncipe de España.

ELDONA FAKO DE H.E.F.

Je la dispono de niaj membroj kaj amikoj ni havas jenan liston da espe-
rantaĵoj:

Mendu ilin tuj:
Esperantaj insignoj (rondaj kaj stelformaj, pinglaj kaj butonaj) . 20,— ptoj.
Esperantaj insignoj (Airon-fix) rondaj, ovalaj kaj stelformaj ... 15,— "
Dok. CED/7 "Bazaj faktoj...” de Dro. Lapenna (hispanlingve

"Hechos fundamentales...’’) ..................................................................  IO,— ”
Dok. CED, A /II/I “La lingva problemo en la internaciaj rilatoj”

de Dro. Lapenna (hispanlingve “El problema lingüístico...’’) . 15,— ”
“Eterneco" (Navarra Legendo) de A. Núñez Dublis ..........................  IO,— "
"Filozofio de fantomo", W. F. Flórez, trad. L. Hernández ......... 30,— ”
“La Lando de Alvargonzález”, A. Machado, trad. F. de Diego ... 50,— ”
“Kun sopira koro", G. A. Bécquer —Rimas—, trad. F. de Diego. 120,— ”
“Sango kaj sablo”, V. Blasco Ibáñez, trad. R. de Salas ...............  90,— ”
"La Malprudenta scivolulo”, M. de Cervantes, trad. L. Hernández. 50,— ’’

Boletín normal: 30 ptoj. Boletín extraordinario: 50 ptoj.
En la libroj ni donas rabaton IO °/o por mendoj de minimume kvin (5) 

ekzempleroj de sama titolo.
En insignoj ni donas rabaton IO %  por minimuma mendo de dudek (20) 

insignoj kaj 20°/o por minimuma mendo de kvindek (50) insignoj.
Mendoj kaj pagoj ĉe: Inés Gastón. Paseo Marina Moreno, 35, 4." dcha. 

ZARAGOZA.
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f l i  l e g i s  p e r  e i . . .

NI KAJ ĜI (E seoj p r i religio kaj arto) 
de Gaston Waringhien. Eldonis J. Ré
gulo Pérez (Stafeto). La Laguna, Te
nerifo, 1972, 16 x  22 cm., 348 paĝoj, 
broŝurita. Prezo: 350 ptoj.

Jen epokfara libro en nia originala 
literaturo, ĉu  mi diru jam dekomence 
ke en sia speco ĝi estas la plej grava 
ĝis nun eldonita en Esperanto kaj unu 
el la malmultaj, kiuj meritas tradukon 
en la naciajn lingvojn?

La unua kaj pli elstara parto de la 
verko estas profunda analizo de ekze- 

ezisto kiu, per vasta erudicio, klopo- 
as prilumi la instinktan fundamenton 

de la homo por montri al ni, kiel kaj 
kial fontas la religia sento el regionoj 
de nia naturo apenaŭ konataj. En la 
ĉapitroj Pilgrim o al la fon toj, La magio  
hodiaŭ kaj hieraŭ, Ilia j besta j m ostoj, 
Tabuoj, s-ro Waringhien studas la 
praajn fortojn, kiuj ankoraŭ regas mis
tere nian koron kaj ŝancelas nian ra
cion. Tuj poste, la aŭtoro faras siste
man kaj metoda analizon de la krista
nismo, de la Biblio, de la figuro de 
Jesuo, de diversaj aspektoj de la litur
gio, de Sankta Maria kaj ties kulto... 
kaj finas, kvazaŭ resume kaj konklude, 
per la superbaj ĉapitroj La veto  (aludo 
al la fama argumento de Pascal) kaj 
Pensoj el hospitalo.

S-ro Waringhien estas liberpensulo, 
kaj la religion li ekzamenas kaj mal
muntas de sia persona vidpunkto. Sed 
li mem avertas jam en la antaŭparolo: 
“Al tiuj el miaj legantoj, kiuj apartenas 
al unu el la diversaj eklezioj, mi ne 
faros la ofendon supozi, ke miaj 
simplaj opinioj povus naski ĉe ili 
dubojn; sed mi tre bedaŭrus, se ili 
vidus en tiuj eseoj atakon kontraŭ la 
religio, kiun ili amas kaj praktikas. 
Verdire tiun parton de la libro ne estas 
destinita al ili... kaj estus pli bone por 
ili, same kiel por mi, se ili ĝin tute 
ne legus".

Sed estas evidente, ke la plej raciaj 
kaj logikaj argumentoj ne povas ŝan
celi ies religian kredon: la religia sento, 
same kiel la sento poezia, apartenas 
al la instinkta strukturo de nia memo, 
do estas nemovebla, se oni ĝin havas. 
Tion agnoskas Waringhien, kiam li 
diras: "Mi estis naskita de katolikaj 
gepatroj kaj edukita en la kristana 
religio. Ĝis mia 17-a jaro mi penis 
instali min en ĝia ideologio, intimiĝi 
kun ĝiaj ritoj kaj dogmoj kaj konformi

mian konduton al ĝiaj idealoj. Sed fine 
mi konstatis, ke tiuj penoj estas vanaj: 
absolute mankis al mi la religia ins
tinkto..." (paĝo IO). Kaj li aldonas: 
“Almenaŭ... mi konservis ĉiam vivan 
interesiĝon pri la religioj kaj ilia histo
rio kaj sinceran respekton por tiuj 
altaj inspiroj, kiuj provis alporti al 
la homaro, al la kompatinda homaro, 
iom da konsolo kaj de paco”.

La libro do ne estas ia vulgara pam
fleto kontraŭklerikala, sed honesta 
provo ekspliki per impona aparato 
erudicia, kiel probable kreiĝis la 
dogmoj, doktrinoj kaj apoteozoj de la 
religio.

La dua parto de la libro, pli mallon
ga, temas pri arto: kiel la arto eble 
originas en la religia sento kaj en la 
seksa instinkto, kaj kiel en nia moder
na epoko la arto, respegulante la 
ĥaoson de nia civilizo ŝajnas degeneri 
kaj steriligi ĉar, krom tio, ke ĝi rifu
zas plu uzi la tradiciajn teknikojn, 
havas nenian signifan aŭ koheran me
saĝon por transdoni al la nunaj gene
racioj.

K iel enigm a sfinkso, A rk itek tu ra j dis
v a g a j ,  La nudo, La ĝardeno de Fran- 
cujo, Olda, pen trinda N ederlando  kaj 
K ien ta a r to ? estas la diversaj eroj, 
ĉarmaj kaj pensigaj, de eseo pri la 
origino, disvolvo kaj tendencoj de la 
arto.

Sed en ĉi tiu trezora libro, alian 
gravan aspekton la recenzistoj neklari
geble preteris. Mi aludas ties poezian 
enhavon. Por la amantoj de poezio, Ni 
kaj Ĝi konsistigas veran regalon, spe
con de internacia antologio. La traduka 
virtuozeco de s-ro Waringhien garnas 
la libron per brilaj versioj de pecoj 
de Karlo Péguy, Alfredo de Musset, 
Baudelaire, Paulo Claudel, Goethe, A. 
de Vigny, Oscar Wilde, Leconte de 
Lisle, Teofilo Gautier, J. M. de Heredia, 
Vergilio, Lukrecio, Verlaine, Leonido 
el Tarento, Omar Ĥajjam, Viktoro 
Hugo, Petro de Ronsardo, Paulo Va- 
léry, Heziodo, Joakimo du Bellay, Kris
toforo Plantin, Gerardo de Nerval, 
Apollinaire...

Superfluas paroli pri la lingva 
majstreco de s-ro Waringhien, Prezi
danto de la Akademio de Esperanto. 
Ni kaj Ĝi denove konfirmas lin kiel 
unuarangan stiliston, gramatikiston kaj 
tradukiston. Notindas lia uzo de ‘T o ”, 
kiu egalas al la neŭtra artikolo hispa
na “lo”; por ekzemplo. Vo d i a b l o  di
vino; kaj eble pro influo de la franca, 
s-ro Waringhien uzas tro larĝe tiu i j ) 
en okazoj kie, almenaŭ por eviti mono-

— 29 —



tonecon, taŭgus la artikolo, aŭ tia j j) , 
aŭ, en pli precizaj kazoj, ĉi tiu i j) .

Resume: libro elstara de aŭtoro emi
nenta. Bedaŭrinde, ke Esperantujo ne 
produktas pli da ili ambaŭ!

F. de Diego

INTERNACIA KOMERCA-EKONOMI
KA VORTARO EN NAŬ LINGVOJ, 
de F. Munniksma kaj grupo de kun
laborantoj. Eldonita sub aŭspicio de 
Instituto por Esperanto en Komerco, 
Nederlando, Kluwer Deventer, 1974, 
15 x  22 cm., 536 paĝoj, tolbindita. 
Prezo: 1.275 ptoj.

Mi sentas profundan kontenton, kiam 
mi povas recenzi libron, kies enhavo 
kaj lingvo posedas la sufiĉan dignon. 
Kiel Afi kaj Ĝi en sia speco, ĉi tiu 
KOMERCA - EKONOMIKA VORTARO 
meri tiis nur laŭdon kaj senrezarvan re
komendon pro sia serioza trakto de la 
koncerna fako.

Fak-vortarojn ni devus produkti an
taŭ ĉio, se ni deziras, ke Esperanto 
trovu fortikan bazon por ekradiki en 
la diversaj sferoj de la vivo. Sed tiaj 
fak-vortaroj devus havi ĝisdatigitajn 
terminologiojn, esti kompilitaj de veraj 
specialistoj kaj reviziitaj de lingvaj 
kompetentuloj, ŝajne tian kriterion oni 
aplikis al IKEV kun bonegaj rezul
tatoj.

Pli ol 2800 vortoj kaj esprimoj apar
tenantaj al la medio de la komerco 
kaj la ekonomiko estas difinitaj en la 
angla kaj Esperanto, kun ekvivalentoj 
en la germana, hispana, franca, itala, 
nederlanda, portugala kaj sveda. Kom
preneble, per tia vortoprovizo ne 
elĉerpiĝas la tuta terminologio —spe
ciale vasta kaj kompleksa— de la ko
merco kaj ekonomiko (eĉ mankas 
kelkaj elementaj nocioj) sed nedube

ble ĝi plenumos tre gravan funkcion, ne 
nur praktikan, sed ankaŭ propagandan.

Bedaŭrindas, ke en la vortaro rangas 
kiel ĉefa lingvo la angla; tuj post ĝi 
enviciĝas Esperanto, kiel ia speco de 
malriĉa parenco; sed eble la deziro 
krei la eblecon disvendi la . libron eri 
pli vasta merkato konsilis al la aŭtoroj 
tian aranĝon de la verko. Eble la me
todo montriĝos efika, kaj signos la 
solvon al la problemo eldoni Esperan
tan fak-vortaron sen financaj perdoj.

Gratulojn al s-ro Munniksma kaj ties 
kunlaborantoj pro vere merita kaj 
prestiĝodona verko!

F. de Diego

POR PLI EFIKA INFORMADO, de Ivo 
Lapenna. Eldonis UEA, Rotterdam, 
Nederlando, 1974, 16,5 X 22 cm., 22 
paĝoj, broŝ. Prezo: 50 ptoj.
En plaĉ-aspekta, ilustrita broŝuro, 

s-ro Ivo Lapenna komunikas al ni siajn 
valorajn spertojn en la kampo de la 
informado. Ĉar ni, esperantistoj, vole 
nevole estas samtempe propagandistoj 
de nia lingvo kaj de ties filozofio, al 
ni ĉiuj konvenas lerni la plej efikan 
kaj praktikan metodon “vendi nian 
varon".

Apenaŭ ni povus trovi ĉi-rilate pli 
bonan instruiston ol s-ron Lapenna, 
kies broŝuro estas riĉa mino da su
gestoj kaj konsiloj. Juĝu mem laŭ ĉi 
tiuj kelkaj ĉapitroj de la enhavo: Kiel 
redukti m isprezentojn?, Kion eviti?, 
Lingvo kaj lingvo-projekto, Pri kio in
formadi?, Sekteco, Senerara nacia 
lingvo, In terpretado, K iel aranĝi ekspo
zicion?, K onstanteco kaj kam panjoj...

Por pli efika inform ado  estas do 
“nepraĵo” por ni ĉiuj.

F. de Diego

SEKRETARIA RAPORTO PRI LA LABORO REALIGITA DUM LA PERIODO 
EKDE LA UNUA DE JULIO DE 1973 CIS LA TRIDEKA DE JUNIO DE 1974

La Estraro de H.E.F., kiel en aliaj okazoj dum la naciaj kongresoj de Espe
ranto, prezentas al la Ĝenerala Kunveno de H.E.F. la sekretarian raporton. 
Mi unuafoje devas tion fari kaj mi klopodos montri al vi la rezulton de la 
laboro de unu jaro.

Laŭ statutoj ses membroj de la Estraro devis lasi sian postenon aŭ esti 
reelektitaj. Plu oficas Sro. Figuerola Auque kaj Sro. Flores Martin. Sro. Gómez 
Martin, Sro. González Aboin kaj Sro. Figuerola Palomo, Héctor, okupis la 
postenojn de Sro. Ibáñez Crespo, Sro. Figuerola Palomo, Manuel kaj Sro. Gon
zález Aboin respective. Sro. Ortiz Gratal, el Zaragoza, estis unuanime reelektita.
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Dum la pasinta akademia periodo oni organizis du elementajn kursojn 
de Esperanto en la Centra Sekretariejo de H.E.F. Ankaŭ la plimulto de la 
lokaj, provincaj aŭ fakaj societoj rilataj al la Federacio faris kursojn. Ni 
devas emfazi la gravecon de tiu afero ĉar se oni ne diskonigas la scion de 
Esperanto ĉiu alia laboro estos vana.

La prelegoj arangitaj en tiu tempo estis parolataj de Sro. Rodriguez L. 
Silva, Sro. Prytz el N orvegio , Sro. Figuerola Auque kaj Sro. Neergaard el 
Danlando, Vicprezidanto de la Akademio de Esperanto.

Rilate la informadon oni substrekas ke la informa servo de H.E.F. gvidata 
de la Prezidanto, dissendas regulan monatcirkuleron pri Esperanto-disvolviĝo 
por gazetaro, radio kaj televido. La hispanaj radioj dediĉis kelkajn horojn 
al la propagando de Esperanto kaj la televido proksimume unu horon, ankaŭ 
en ĵurnaloj de multaj urboj aperis ofte sciigoj pri nia lingvo kaj movado.

Oni multe laboris en la centra oficejo por la eldono de la adresaro, jam 
estas preta tajpita ekzemplero, sed bedaŭrinde la manko de mono ne faris 
ebla ankoraŭ ĝian presadon.

Nun ni rigardu la aktivaĵojn kiujn realigis la diversaj sekcioj kaj servoj 
de la Federacio.

BOLATIN: Nia revuo, oficiala organo de H.E.F., efike regata de Fino. Inés 
Gastón, aperis ĉiam regule kiel en la pasintaj jaroj. Por multaj esperantistoj 
kiuj loĝas en vilaĝoj ĝi estas eble la nura komunikilo kaj por ĉiuj grava helpo.

FERVOJISTA SEKCIO: Dum la pasinta jaro la plej grava evento estis 
sendube la XXVIa I.F.E.F. Kongreso de Esperanto en Tarragona. Pli ol 700 
kongresanoj el 18 landoj partoprenis ĝin. La festoprogramo prezentita al la 
gastoj estis tre riĉa kaj la laborkunsidoj, forumo kaj prelegoj tre interesaj 
ne nur por la fervojistoj sed ankaŭ por ĉiu esperantisto. La Postkongreso 
okazis en Calella de la Costa.

JUNULARA SEKCIO: La klopodo por pligrandigi la nombron de la anoj 
havis grandan sukceson; la nuna granda nombro de junuloj estas la plej bona 
espero por la estonteco. En ĉiuj kongresoj universalaj, naciaj, fakaj aŭ ren
kontiĝoj oni povas admiri ilian entuziasmon kaj gajecon.

TURISMA SEKCIO: Dum ĉi tiu jaro, la sekcio realigis jenajn aranĝojn: 
Komuna flugvojaĝo al Beograd kaj Atenas okaze de la 58.a Universala Kon
greso de Esperanto kaj ties Oficiala Postkongreso. Ekskurso al Biarritz por 
partopreni en la Vi-a Franca-Hispana Esperantista Renkontiĝo. Ambaŭ ekskur
soj bone sukcesis, same kiel bone sukcesis la ĉijara kurso de Esperanto orga
nizita en Centro Cultural Medina, en Zaragoza.

La laboro pri informado kaj akcepto de eksterlandaj samideanoj estis tre 
intensa.

HISPANA ESPERANTA AŬRORO: Oni plu disvastigadis la internacian lingvon 
inter la hispanaj blinduloj, per kursoj aŭ per la fonoteka servo.

ELDONA FAKO: La ĉefa verko eldonita ĉi jare estis “La lingva problemo 
en la internaciaj rilatoj" en hispana teksto, tradukita de Fino. Inés Gastón.

FONDUSO ESPERANTO: La Patronaro disdonis la premiojn de 1973, kaj 
anoncis la novajn premiojn por la nuna jaro, nome: “Fundación ESPERANTO”, 
"Francisco Máñez” kaj "Casanovas-Ferrándiz”.

LIBROSERVO: Daŭrigis plu la vendado de libroj esperantaj proksimume 
kiel en la pasinta jaro; ni esperu ke ĉesos kelkaj malfacilaĵoj kaj ke ĝi baldaŭ 
reakiros sian antaŭan gravecon.

Fine mi deziras danki la helpon de tiuj kiuj kunlaboris, kaj la bonvolemon 
de multaj samideanoj pro la eblaj mankoj.

Tutkorajn salutojn al ĉiuj.
Jose M." G onzález Abolu  

Sekretario de Hispana Esperanto-Federado
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